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CONVORBIRI INTRE TOUARfiSUL
NICOLAE CEAUSESCU

SI PRIMUL MINISTRU Al REiWICII ELENE,

Mei si orientări fundamentale subliniate de tovarășul
Nfcolae Ceausescu la Congresul oamenilor mniicii

AUTOCONDUCEREA Șl AUTOGESTIUNEA
—dimensiuni definitorii ale democrației 

muncitorești revoluționareCongresul al III-lea al oamenilor muncii a reprezentat unul dintre acele evenimente excepționale, de mare importanță ce au dat relief pregnant vieții noastre democratice în cei peste 21 de ani de cînd in fruntea partidului și a țării se află strălucitul militant rexmluționar pentru edificarea celei mai drepte și mai umane orinduiri pe pămîntul patriei, ctitorul României socialiste moderne, personalitate' de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, promotor al păcii, colaborării și înțelegerii între popoare — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Acest înalt forum al democrației muncitorești revoluționare — sublinia secretarul general al partidului în magistrala cuvîntare rostită la deschiderea lucrărilor — se înscrie ca un „eveniment politic de importanță istorică in dezvoltarea economico-socială și ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație socialistă".în spiritul dialogului larg cu poporul. instituit din inițiativa secretarului general al partidului, ca normă fundamentală pentru desfășurarea vieții noastre sociale, cei peste 11 000 de participant! la congres, reprezentînd clasă muncitoare și intelectualitatea tehnică, au încununat larga dezbatere democratică in care a fost angajat anterior întregul nostru popor pentru a-și spune cuvîntul și a hotărî cum să arate România socialistă la sfîrșitul actualului deceniu. în perspectiva anului 2000.

A ÎNVĂȚA - o profesie pentru toată viața
De ce, în programele pentru actualul cincinal și pentru Viitorul deceniu, pînă in anul 2000, dezbătute pe larg și in cadrul recentului Congres al oamenilor muncii, se acordă o atit de mare importanță perfecționării pregătirii profesionale ? De ce aproape că nu există cuvîntare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care să nu fie subliniate îndatoririle ce revin, pe acest plan, oamenilor muncii din economie, întregului nostru popor ? Răspunsurile la aceste întrebări sînt complexe, cum însăși problema calificării, a pregătirii profesionale este complexă, ea fiind dependentă de o multitudine de factori. Dar, în esență, o astfel de problemă nu poate fi desprinsă de faptul că noua etapă în care a pășit România — și care se va încheia în momentul intrării omenirii in mileniul trei — are drept „coloană vertebrală" dezvoltarea calitativ-intensivă a economiei naționale. Iar o nouă calitate a muncii nu este de conceput fără o nouă calitate a pregătirii pentru muncă. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor congresului, „Este necesar să se in- K_________________________ .__________________
RECOLTAREA PORUMBULUI
Ritmul lucrărilor să fie mult intensificat!Recoltarea porumbului concentrează. in aceste zile, principalele forțe din agricultură. Datorită coacerii mai timpurii a lanurilor și bunei organizări a muncii, pînă in seara zilei de 9 septembrie, recolta de porumb a fost strinsă de pe 575 1)00 hectare, reprezentind 27 la sută din suprafața cultivată. Vitezele de lucru realizate — aproximativ 50 000 hectare zilnic — sint mai mici decit cele prevăzute in Programul special pentru recoltarea. transportul și depozitarea porumbului din recolta 1986. aprobat la consfătuirea cu activul de partid și de stat din agricultură. Este a- devărat, așa cum rezultă din harta alăturată, în județele situate in centrul și nordul Transilvaniei culesul porumbului încă nu a început, însă in sudul țării, spre deosebire de al ti ani. stadiul de coacere al a- cestei culturi este mult mai avansat, ceea ce impune să fie luate măsuri- energice in vederea intensificării lucrărilor. Prin buna folosire a utilajelor și participarea la cules a tuturor locuitorilor trebuie să se asigure îndeplinirea și depășirea vitezelor zilnice planificate la recoltarea porumbului, astfel incit această lucrare să se Încheie la ter- j menele prevăzute.X_________________________________________ _

9Miezul „fierbinte" al cuvîntăril secretarului general al partidului și al dezbaterilor din congres l-a constituit evaluarea responsabilă, analitică, de pe pozițiile cerințelor obiective ale legilor dezvoltării economico-sociale. a direcțiilor și mijloacelor de acțiune pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea. a obiectivului strategic al actualului cincinal — trecerea României din stadiul de tară in curs de dezvoltare în cel de țară mediu dezvoltată, transformarea ei, în perspectiva anilor 2000, într-o țară socialistă multilateral dezvoltată. în care să se manifeste cu to.t mai multă putere principiile comuniste de muncă, de repartiție, de viată, de etică .și echitate revoluționară.Magistralele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pun limpede în evidentă ideea majoră că înfăptuire^ multiplelor prefaceri de esență calitativă pe care le impune etapa nouă, superioară, în care a intrat dezvoltarea noastră economico-socială este nemijlocit condiționată de manifestarea plenară în cadrul noului mecanism economico-financiar a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii. a exigențelor tot mai înalte pe care le generează implicarea adincă a oamenilor muncii în conducerea și. organizarea întregii activități.'A devenit o realitate Incontestabilă faptul că în etapa actuală exercitarea reală A -democrației muncitorești revoluționare este de

vețe și să se învețe continuu, să se însușească tot ce este mai nou in știință, in tehnică, în toate domeniile de activitate ! Numai așa vom asigura conducerea în mod corespunzător și înfăptuirea vastului proces revoluționar de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de civilizație socialistă și comunistă ! Numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri din toate domeniile putem realiza o societate mai dreaptă, mai bună, putem asigura victoria comunismului in patria noastrăDesigur, asigurarea unei noi calități a pregătirii pentru muncă nu este o problemă proprie numai României. O astfel de problemă trezește preocupări ' in întreaga lume. Trăim într-un secol care și-a pierdut parcă răbdarea. Noțiunile de spațiu și de timp au do- bindit noi înțelesuri. Distanțele au început să fie mai repede străbătute ; timpul a devenit mai dens. Adevăruri care altădată aveau nevoie de secole sau de milenii pentru a ajunge la oameni cunosc triumful in numai citeva decenii sau in numai cîțiva ani. Deseori într-un timp și mai scurt. Omul ' secolului nostru — aflat sub directa influență a revoluției tehpico-
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, in procente pe județe, in zilei de 9 septembrie (date comunicate de Ministerul Agriculturii) seara

5neconceput în afara autoconducerii și autogestiunii. Aceste două principii reprezintă. în concepția secretarului general al partidului, pe larg înfățișată în cuvîntare, „coloanele de rezistență" pe care -se înalță astăzi întreg edificiul democrației muncitorești revoluționare.înțelegerea resorturilor intime ale acestei evoluții în ansamblul mecanismului de funcționare a economiei socialiste face necesară sublinierea faptului că exercitarea de către oamenii muncii a calității de proprietar colectiv asupra mijloacelor de producție trebuie să evolueze o dată cu progresul societății socialiste, și în primul rînd al conștiinței oamenilor. Orice ne- împlinire pe acest tărim. cu deosebire in cadrul efectiv de participare la gestionarea obiectului proprietății, ar genera în cele din urmă fenomene de înstrăinare, cu consecințe nu numai economice, ci și sociale. Legea de mișcare ce -se cere observată este aceea că, pe măsura dobîndirii experienței, oamenii tind să participe eit mai direct, efectiv la conducerea reală a vieții economice, la dezbaterea problemelor, la adoptarea practică a deciziilor și realizarea controlului asupra transpunerii lor în viată, bonsiderînd acest lucru drept una dintre laturile de bază ale realizării personalității fiecăruia.Consecința firească a cunoașterii acestei tendințe obiective nu poate fi decit perfecționarea, sistematică și adincirea democratismului economic socialist, asigurarea deplinei 

științific'e — transformă gindirea într-o forță de redresare și progres. El este, în prezent, capabil să recupereze veacuri întregi de așteptare. Datorită, îndeosebi, noilor descoperiri din matematică, fizică și chimie, din cibernetică, din astronomie și biologie, care dovedesc o inepuizabilă forță de regenerare a inteligenței umane, ritmurile e- xistenței, ale vieții în lumea de azi devin tot mai trepidante. Timpul este, în prezent, grăbit, și fără o temeinică pregătire profesională, fără un larg orizont de cunoștințe științifice și culturale integrarea în această cursă de viteză’ este, imposibil să poată fi realizată.Progresul economic și social al oricărei țări are legi precise. Iar una dintre aceste legi, ce s-a afirmat în toate societățile, in toate epocile istoriei omenirii, o constituie pregătirea oamenilor pentru asigurarea unei calități superioare a procesului de producție. De-a lungul secolelor, de-a fungul mileniilor, din cele mai vechi timpuri pînă în zilele noastre, acumulările cantitative și salturile calitative înregistrate în domeniul pregătirii profesionale s-au dovedit a fi determinante pentru progresul între

sale funcționări în practica socială. în caz contrar, s-ar dezvolta o contradicție intre calitatea de proprietari asociați a oamenilor muncii, pe de o parte, și cadrul juridic nesatisfăcător de exercitare a acestei calități, nerespectarea lui în practică, pe de altă parte. Or, în concepția promovată de secretarul general al partidului modul practic de exercitare a calității de proprietari socialiști uniți asupra mijloacelor de producție este esențial pentru existența și desfășurarea normală a mecanismului de funcționare a economiei, pentru exprimarea deplină a capacităților lui de performanță. Desigur, dinamismul mecanismului economic este cerut și de necesitatea învingerii contradicției potențiale dintre elementele sale suprastructurale și exigențele bazei economice și prin ea ale forțelor de producție în continuă creștere, pentru a evita transformarea pe parcurs a unor elemente ale suprastructurii în forțe conservatoare, rigide, pentru a asigura mecanismului o reacție promptă la semnalele pe care le primește și malegbilitatea cuvenită spră a face față rapid condițiilor interne și externe în schimbare.Produs al dezvoltării istorice. în mod firesc, mecanismul de funcționare al economiei socialiste românești exprimă, în diferitele sale etape, gradul de dezvoltare a for-
loan ERHAN(Continuare în pag. a V-a) 

gii omeniri și al fiecărei națiuni în parte.Viața, istoria au demonstrat de multă vreme că creșterea nivelului cunoștințelor profesionale este departe de a reprezenta un scop in sine. Calificarea constituie o piesă de bază in „structura de rezistență" a sistemului oricărei economii naționale. Dacă într-o țară nivelul calificării oamenilor stagnează sau se asigură o creștere ce nu se dovedește a fi optimă, in concordanță cu cerințele djntr-o etapă sau alta și cu realizările obținute pe plan mondial, se ajunge repede la regres în toate domeniile vieții economico-sociale. .
In societatea socialista romanească, partidul nostru comunist. secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă o deosebită atenție pregătirii profesionale a oamenilor mun-- cii. Această preocupare este și mai intensă acum. în actualul cincinal, în cursul căruia România va urca pe o treaptă nouă, superioară de progres și civilizație. Va deveni țară mediu dezvoltată din punct de

Adrian VASILESCU(Continuare în pag. a IV-a)
BRAȘOV:

Noi capacități 
de producțieBaza tehnico-materială a unităților Centralei industriale de produse refractare Brașov a cunoscut in ultimul timp un puternic proces de dezvoltare și modernizare. Printre cele mai noi capacități date în exploatare în ultima perioadă se numără o hală 'de producție în cadrul unității din Pleașa — Prahova, pentru cărămizi refractare necesare in siderurgie, și o capacitate in cadrul întreprinderii „9 Mai" din Turda, pentru producerea clo- rurii de siliciu., materie primă necesară fabricării corpurilor abrazive, care pină acum se aducea din import. Lor li se adaugă o importantă capacitate de fabricare a șa- motei, semifabricat utilizat la producerea cărămizilor refractare, pusă în funcțiune la unitatea de la Baru Mare, județul Hunedoara. De asemenea, în diferite unități s-au executat modificări și adaptări ale capacităților de producție și tehnologiilor in vederea fabricării unor noi produse. Exemplul cel mai concludent il oferă secția din Cristian a iptreprinderii „Răsări- tul"-Brașov, unde o parte a capacității de producție a fost adaptată pentru fabricația zgurii sintetice destinate elaborării oțelurilor speciale, renunțindu-se la import. (Nicolae Mocanu).

La Palatul Consiliului de Stat au începdt, miercuri, 10 septembrie, convorbiri intre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.Șeful statului român a adresat premierului elen un călduros bun venit, subliniind că vizita sa în România se înscrie ca un moment
DINEU OFICIAU OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
IN ONOAREA PRIMULUI MINISTRU ANDREAS PAPANDREUPreședintele Re-publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit, miercuri, un dineu oficial în onoarea primului ministru al Republicii Elene. Andreas Papandreu.Au luat parte membri și membri supleanți ai Comitetului Pblitic 

Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule prim-ministru al Greciei, 
Domnilor, 
Tovarăși,Aș dori să exprim, încă o dată, satisfacția mea, a conducerii de stat a României, a poporului român pentru bunele relații dintre țările și popoarele noastre, pentru această nouă vizită pe care o faceți in România.Relațiile dintre popoarele noastre au vechi tradiții de colaborare și prietenie. In ultimii ani aceste relații au cunoscut o dezvoltare tot mai puternică, lată de ce consider că actuala vizită a dumneavoastră, convorbirile pe care le-am început astăzi, înțelegerile la care vom ajunge vor da noi perspective și dimensiuni colaborării și prieteniei dintre România și Grecia, dintre cele două țări și popoare.Consider că acordul de principiu la care am ajuns astăzi, cu privire la încheierea unui tratat de prietenie și colaborare între România și Grecia, ne dă tot dreptul, să apreciem că vizita reprezintă un momțnt foarte important pentru viitorul prieteniei dintre popoarele noastre.(Continuare în pag. a V-a)

Toastul primului ministru

Andreas Papandreu
Stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Dragi prieteni,
Domnilor,
Tovarăși,întotdeauna vizita noastră la București, în România, este o sursă de inspirație pentru noi. în toate cazurile, fie eu personal, fie delegațiile elene care au venit aici, am avut prilejul să examinăm in profunzime, marile probleme cu care este confruntată omenirea.Președintele Nicolae Ceaușescu este o personalitate care a influențat la nivel mondial concepțiile cu privire la independență, la pace, la progres.Aș vrea să remarc un fapt foarte important, dar pe care de multe ori ii ignorăm. Cindva Balcanii au constituit butoiul cu pulbere al Europei. Astăzi — poate cu o singură excepție — Balcanii oferă imaginea păcii, a unor relații foarte bune de colaborare și de bună vecinătate. Aici, in Balcani, este reprezentată alianța nord-atlantică — N.A.T.O., este reprezentat Pactul de Ia‘ Varșovia, sint reprezentați nealiniații, astfel incit acest(Continuare în pag. a V-a)

important în dezvoltarea relațiilor tradiționale dintre cele două țări.Primul ministru Andreas Papandreu a exprimat calde mulțumiri pentru invitația de a vizita România, pentru deosebita ospitalitate cu care a fost întimpinat.Președintele României și premierul Republicii Elene și-au manifestat satisfacția de a se reîntîlni, de a avea un nou schimb de păreri în

Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, alte persoane oficialetAu participat, de asemenea, persoanele oficiale care îl însoțesc pe primul ministru elen in vizita în țara noastră.Au fost prezenți ambasadorul 

probleme bilaterale și internaționale de interes comun, de a continua dialogul prietenesc la nivel inalt, factor esențial în întărirea continuă a relațiilor româno-elene, in așezarea lor pe baze tot mai trainice.A fost afirmată încrederea că noua intilnire, înțelegerile la care se va ajunge vor conferi dimensiuni(Continuare în pag. a V-a)

României la Atena și ambasadorul Greciei la București.In timpul dineului, președintele Nicolae Ceaușespu și premierul Andreas Papandreu au rostit toastur., urmărite cu deosebit interes și subliniate cu vii aplauze de cei prezenți.
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII I
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile
grijii față de om

Sprijin eficient pentru creșterea producției de furajeActiviști ai Comitetului Central ți Consiliului de Miniștri au verificat, sub îndrumarea prim vice- prim-ministrului de resort al guvernului și a unui secretar al C.C. al P.C.R. — așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu — o scrisoare prin care erau sesizate unele nereguli care s-ar fi produs la întreprinderea de pajiști Brăila. După cum se precizează în raportul de cercetare, in anii 1984 ți 1985, valoarea producției totale obținute de pe pajiștile artificiale nou înființate a fost mai mare cu peste 3 milioane Iei față de sumele investite, neconfirmîndu-se afirmațiile din scrisoare. In schimb, pe Iotul semincer s-a realizat numai jumătate din producția planificată, datorită neîntreținerii corespunzătoare a culturii, nefertili- zării acesteia, neaplicării la timp a tratamentelor.In anul trecut a fost înființată cultura de ghizdei pe o suprafață de 10 ha. în urma controlului efectuat pe teren, s-a constatat că pe 32 la'sută din suprafața însămînța- tă densitatea este redusă și neuniformă, fapt care va determina obținerea în acest an a unei producții de sămință necorespunzătoare. Pe de altă parte, cele 11 tractoare
Modernizarea orașului — potrivit schiței de sistematizareDin municipiul Dej. a sosit o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se solicita ca în zona cuprinsă intre străzile Mihail Kogălniceanu. 1 Mai Si rîul Somes să nu se construiască blocuri de locuințe, sore a se evita demolarea construcțiilor existente. Scrisoarea a fost repartizată spre examinare și soluționare. așa cum a indicat secretarul general al partidului, viceprim- ministrului de resort al guvernului.Din analiza efectuată împreună cu reprezentanți ai organelor locale a rezultat că modernizarea municipiului Dei se realizează potrivit schiței de sistematizare, a cărei elaborare s-a bazat pe luarea in considerare a unei multitudini de factori, inclusiv criteriile de utilitate si eficientă. Astfel, potrivit schiței, zona străzii 1 Mai urmează

Măsuri ferme pentru întronarea legalității,
ordinii și disciplineiRevizorul contabil principal de la Centrul republican pentru creșterea cabalinelor, loan Gherasim a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o scrisoare în care afirmă că, în urma unui control pe care l-a efectuat la depozitul de armăsari Rîmnicelu, județul Brăila, a constatat mari pagube, produse prin falsuri, apreciind că în neregulile respective ar fi implicate unele cadre din conducerea centrului republican. După ce relata o seamă de alte ilegalități, comise la diferite herghelii, autorul afirma că despre toate a- cestea ar fi fost informată direcția de resort din Ministerul Agriculturii, însă în loc să se ia măsuri de înlăturare a deficiențelor, s-ar fi început acțiuni de persecuție împotriva lui, punîndp-i-se în vedere să-și ceară transferul.Secretarul general al partidului a hotărît ca scrisoarea să fie dată, spre rezolvare, secretarului cu probleme agrare al C.C. al P.C.R. La cercetări au participat. în afară de activiști ai Comitetului Centrai, specialiști de la Curtea Superioară de Control Financiar și Procuratura Generală. într-adevăr, după cum rezultă din raportul de cercetare, la depozitul Rîmnicelu a funcționat nelegal, timp de 7 ani, o secție de vulcanizare auto, unde, datorită unor nereguli, s-au produs prejudicii de aproape un sfert de milion lei. Deși există, din dccem-

Intre ideile de bază reliefate in cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Congresul al lll-Iea al oamenilor muncii, s-a aflat și necesitatea aplicării riguroase a mecanismului economico-financiar în toate sectoarele de activitate, în toate unitățile economice. în mod stăruitor s-a subliniat la Congres că aceasta impune o atitudine și o mentalitate nouă, prin afirmarea unui spirit cu adevărat gospodăresc care să asigure o maximă eficiență întregii activități productive, înfăptuirea cu consecvență a principiilor autoconducerii și auto- finanță rii.Unul din sectoarele chemate să-și aducă o contribuție sporită la dezvoltarea generală a țării și, deopotrivă, a fiecărei localități, il constituie industria mică, capabilă să valorifice în primul rind resursele locale de materii prime și forță de muncă. Cum se acționează pe această linie, care sint măsurile de viitor ? - iată tema investigației de față in județul DOLJ.Se poate aprecia că în județul Dolj s-au acumulat bune experiențe în domeniul micii industrii, îndeosebi în ce privește dezvoltarea activităților de cooperare și producției de mică serie a industriei locale, ca o completare firească și necesară a industriei de importanță repubii-, cană. Elementul cel mai edificator al acestei dezvoltări constă in faptul că pe cind producția unităților de mică industrie crește, pe măsura solicitărilor pieței și a competitivității produselor, stocurile scad și volumul lor nu mai are o semnificație practică.Pentru conturarea acestei experiențe am adresat prim-vicepreședin- telui Comitetului executiv al consiliului popular județean, „Ion Stiucă, întrebarea :— Care este expresia sintetică a progreselor înregistrate de mica industrie din județul Dolj ?— încă din 1985 a fost obținut un volum de producție-marfă industrială și prestări de servicii neindustriale în industria mică în valoare de 4 066 lei pe locuitor, față de 4 000 lei, cît a fost sarcina stabilită.— Avîndu-se în vedere marea bătălie pentru resurse și posibilitățile acestui sector de a valorifica resurse locale, ce înseamnă volumul de producție la care vă refereați ?— Au fost prelucrate, In ultimul an, Însemnate cantități de materii 

preluate în exploatare în 1985 au Usuncționat în medie 1 600 ore, iar în anumite perioade au fost subîn- chiriate la terți, în timp ce unele lucrări la culturi s-au executat in afara epocii optime. La sediul Întreprinderii executau lucrări de birou 6 persoane, uneori chiar mai multe, deși erau necesare cel mult 4 persoane. Din luna septembrie 1985 nu există nici un act de confirmare a prezenței la serviciu a personalului, nu s-au întocmit evidențe ale deplasărilor în teritoriu.Pornindu-se de Ia constatările făcute, s-au stabilit, împreună cu comitetul județean de partid și conducerea Ministerului Agriculturii, măsuri care să asigure creșterea producției de furaje potrivit posibilităților create. Astfel, în vederea folosirii integrale a fondului funciar și a măririi producției, întreprinderea a efectuat lucrări de completare a golurilor la loturile semincere și de suprainsămîn- țare a pășunilor, care să asigure densitatea corespunzătoare, trasarea, dimensiunea și întreținerea drumurilor de exploatare ; exercitarea unui control sistematic privind întreținerea loturilor semincere proprii, cit și a pajiștilor din 
a fi modernizată si reconstruită, ea reprezentînd principala arteră de legătură între zona centrală a municipiului Dei si municipiul Clui- Napoca. De asemenea, strada 1 Mai asigură legătura din zona centrală spre zona industrială a municipiului Dei. In planul pentru construcții de locuințe ne anul 1986— 1987 se prevede ca. în zona străzilor Mihail Kogălniceahu. 1 Mai și rîul Somes, să se realizeze circa 300 apartamente, care vor asigura necesarul de locuințe pentru personalul muncitor din zona industrială situată în apropiere.Realizarea construcțiilor de locuințe se va face în principal pe terenuri neconstruite, precum si prin demolarea unui număr redus (14) clădiri. în totalitate ■carter, locuite doar de 26 familii.

brie 1984, un act de constatare a pagubei, conducerea unității nu a luat nici o măsură de recuperare a prejudiciului.Pe linia unor cheltuieli inutile și ilegale, la hergheliile din Mangalia, Luciana — județul Suceava și la cea din Sîmbăta de Jos — județul Brașov, au fost amenajate camere oficiale, avînd în total 34 de paturi, dotate cu bucătării, săli de mese etc. Aceste spații au fost folosite gratuit de persoanele venite „In delegații", precum și de persoane particulare venite Ia odihnă, contra unor tarife arbitrare, de 5—14 lei de persoană. La depozitul Dumbrava, județul Neamț, s-a construit, în anii 1979—1983, o clădire de a- proape 2 milioane Iei. La data controlului, clădirea era folosită în mică măsură, cele două apartamente și camerele oficiale fiind nelocuite.In raportul de cercetare se mai subliniază că produsele rezultate de la animalele crescute în gosDo- dăriile anexe ale unităților au fost vindute aproape în totalitate personalului unităților sau altor persoane. Numai la herghelia Sîmbăta de Jos, de exemplu, de la cele 299 ovine și mioare s-au obținut, în 1985, numai 80 de miei, din care 56 au fost vînduți la diferite persoane, iar din 1 645 kg brînză np s-a dat nimic la fondul de stat ; la Luciana-Suceava s-au sacrificat 12 porci, 52 miei și alte animale, 

Exigentele mecanismului economico-financiar în industria mica 
VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE 
-o importantă sursă a autofinanțării localităților

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI POPULAR AL JUDEȚULUI DOLJprime locale, printre care aproape 300 mii mc agregate minerale, 150 tone nuiele de răchită, 281 tone papură. 215 tone sorg ș.a. Ca urmare a acțiunilor întreprinse pe primul semestru al acestui an, colectivele de oameni ai muncii din unitățile industriei mici au realizat, peste prevederi, o producție-marfă industrială în valoare de aproape 50 milioane lei, depășind sarcinile la export cu mai bine de 20 milioane lei și 11- vrînd la fondul pieței mărfuri specifice industriei mici estimate la circa 10 milioane de lei — bilanț care în ultimele două luni s-a im- bogățit cu noi realizări.In mod deosebit vreau să fac precizarea că niciodată nu am considerat industria mică drept o activitate de... mică importanță. Dimpotrivă, a fost acordată acestei activități aceeași atenție ca și producției marilor unități economice. Vedem în 

folosința consiliilor populare ; urmărirea îndeaproape, pe tot parcursul anului, a folosirii eficiente x a parcului de tractoare și mașinilor agricole, pentru executarea tuturor lucrărilor din tehnologie în perioadele optime, în vederea realizării și depășirii producțiilor planificate, asigurarea prezenței personalului și utilizarea eficientă a acestuia, acordindu-se atenție gradului de realizare a producției fizice obținute de subunități și de consiliile populare.S-a hotărît ca Ministerul Agriculturii și Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară să efectueze verificarea activității tu-’ turor întreprinderilor județene de pajiști. Secretariatul comitetului județean de partid a primit sarcină să analizeze acțiunile desfășurate de conducerea întreprinderii pentru eliminarea lipsurilor și îmbunătățirea activității de producție, pentru tragerea la răspundere a celor vinovați de nerea- lizarea sarcinilor încredințate. Pentru neregulile constatate au fost sancționați directorul întreprinderii, contabilul-șef și șeful fermei nr. 1, urmînd ca respectivele cazuri să fie discutate și în organizația de partid.
S-a constatat că nu corespund realității afirmațiile din scrisoare privind posibilitatea de a se realiza locuințe. în această etană. în alte zone din municipiu. căci aceasta ar conduce la mult mai multe demolări : nici faptul că s-ar efectua cheltuieli suplimentare pentru lucrările de echipare tehnico- edilitară a noilor construcții si că ar exista unele greutăți la construcția fundamentului noilor clădiri. Din studiile geotehnîce efectuate a rezultat că terenul prezintă condiții normale pentru construcții. în ce privește afirmația că n-ar fi solicitări pentru spațiu locativ în municipiu, se precizează că numai pentru personalul muncitor de la întreprinderea de fire artificiale sînt necesare, de urgenta. 200 apartamente.

care au fost vindute personalului unității. ....... ' ■Pe baza celor constatate au fost luate măsuri pentru restabilirea legalității, a ordinii și disciplinei. S-a întocmit dosar penal pentru ilegalitățile comise la depozitul Rîmnicelu ; Procuratura Generală a dispus procuraturilor din 9 județe să cerceteze și să stabilească răspunderile penale pentru sacrificările de animale și vînzarea ilegală de produse ; s-au imputat persoanelor vinovate pagubele aduse unității. Totodată, au fost constituite colective ale Ministerului Agriculturii care să efectueze revizii gestionare de fond în 11 subunități ale Centrului republican pentru creșterea cabalinelor, pe ultimii trei ani. S-a stabilit, de asemenea, desființarea „camerelor oficiale" folosite pentru concedii de odihnă și transformarea lor în locuințe de serviciu pentru muncitori ; cabanele de Ia Luciana, județul Suceava, și Duțnbrava, județul Neamț, au fost puse la dispoziția consiliilor populare județene.Ministerul Agriculturii va efectua o analiză a modului în care personalul încadrat la centrul republican își îndeplinește sarcinile încredințate și va lua măsuri de înlocuire a celor necorespunzători și de încadrare a posturilor vacante.
Neculal ROȘCA

aceasta nu numai o atitudine economică firească, ci și o probă continuă a răspunderii sociale față de cetățeni.— Iată un aspect asupra căruia am vrea să stăruiți.t — Pentru a face cunoscute realizările unităților din rețeaua micii industrii, dar și pentru testarea gustului și preferinței populației sint organizate, periodic, schimburi de experiență, tîrguri, expoziții permanente de prezentare și desfacere ; adăugăm că a fost extins comerțul stradal și s-au deschis noi unități de desfacere către populație.— Se regăsește această orientare

către cerințele pieței și tn sortimentele bunurilor produse de mica industrie ?— Numai în ultimul an s-au introdus în fabricație, pe baza propunerilor formulate de cetățeni, peste 1 800 de produse și modele noi sau reproiectate de bunuri de larg consum, realizate in condițiile reducerii normelor planificate de materii prime, materiale, energie și combustibil.— Care a fost principala cale de economisire a materiilor prime și materialelor ?— Revalorificarea prin producție a materialelor refolosibile, precum și valorificarea tot mai atentă si calificată a materiilor prime de proveniență și" importanță locală. Intr-un singur an, in industria mică s-au valorificat aproape 500 tone materiale metalice, 841 tone textile recuperate, aproape 100 tone mase

Noi construcții de locuințe in municipiul loși Foto : Sandu Cristian
PRIORITĂȚILE ECONOMICE - PE AGENDA ACTIVITĂȚII DE PARTID

Tematică de cercetare majoră, 
aplicabilitate imediată, eficiență superioarăRecentul congres al oamenilor muncii, înaltul și reprezentativul forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, a pus și in fața noastră, a cercetătorilor științifici sarcini de mare importanță, cerîndu-ne să acționăm cu responsabilitate și spirit creator pentru aplicarea cît mai rapidă in producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, transpunerea integrală în practică a programelor de creștere a nivelului tehnic și calitativ pe fiecare produs și grupă de produse, dezvoltarea bazei de materii prime și perfecționarea proceselor tehnologice.Profilul activității Institutului de chimie macromoleculară „Petru Poni" din Iași este axat, în principal, pe elaborarea de tehnologii pentru produse chimice și diferite materiale pe bază de polimeri cu performanțe tehnice superioare — materiale care înlocuiesc importul — sau de tehnologii pentru recuperarea deșeurilor de polimeri. Bizuin- du-se pe consultarea largă a specialiștilor din aceste domenii, a cercetătorilor cu o vastă experiență, precum și pe unele propuneri formulate în cadrul discuțiilor individuale cu membrii de partid, biroul organizației de partid, consiliul științific al institutului au militat permanent pentru ca lucrările de cercetare, temele abordate să vizeze domenii de virf, de mare noutate și perspectivă în știința chimică a polimerilor, iar soluțiile propuse, tehnologiile elaborate să ducă la obținerea de produse care să necesite un consum cît mai redus de materii prime, materiale și energie și să înglobeze un aport cît mai ridicat de inteligență. Ca atare, cercetăm cu bune rezultate obținerea unor polimeri cu rezistență îndelungată la temperaturi înalte, utili în industria construcțiilor de mașini, electrotehnică și electronică, precum și de polimeri cu proprietăți biologice pentru utilizare în biologie și medicină.Din analizele exigente, efectuate atît la nivelul laboratoarelor de cercetare, cît și in adunările generale de partid s-a desprins că uneori au fost înscrise în: planul de cercetare

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL OLTAmatorilor de drumeții prin județul Olt le stau la dispoziție frumoase și atrăgătoare locuri de popas. Astfel, hotelul Central din orașul Balș are 100 locuri de cazare cu confort de categoria I. restaurant, bar de zi, cofetărie, .în apropiere, se poate vizita centrul de ceramică Oboga. La circa 8 km de , Balș, pe șoseaua națională Pitești — Craiova, se află popasul turistic Pădurea Sarului situat în pădurea cu a- celași nume. Unitatea este dotată cu căsuțe și un restaurant-bra- serie. Pe același traseu, la 23 km de Slatina. pe șoseaua națională spre Pitești, în apropierea comunei Scornicești, ca
bana și crama Scorni- cești oferă vizitatorilor, intr-un pitoresc cadru natural, condiții dintre cele mai

plastice și 21 tone resturi de piei și blană etc.— Ce rol îndeplinește consiliul popular în această privință ?— Comitetul executiv al consiliului popular județean anălizează frecvent „stadiul la zi" al îndeplinirii programului județean privind dezvoltarea industriei mici și a prestărilor de servicii către populație. Consecvența cu care se urmărește aplicarea lui își arată efectul.— Se știe că există o legătură directă între dezvoltarea industriei mici și autofinanțarea localităților. Ce efecte a avut aplicarea Legii autofinanțării ?

— In ultimul timp, în special după generalizarea autofinanțării, s-a extins în mod simțitor activitatea de industrie mică în mediul rural, ceea ce a condus atît la folosirea pe scară largă a materiilor prime locale, la crearea de noi locuri de muncă, cît și la satisfacerea unț>r cerințe ale populației din satele și comunele județului.— Experiența cărei comune se remarcă în mod deosebit 7— Pentru dezvoltarea activității de industrie mică și prestări de servicii un exemplu edificator îl oferă experiența acumulată de către consiliul popular și alte unități de pe raza comunei Ostroveni. Un argument : în cadrul celor 57 de secții și ateliere de industrie mică și prestatoare de servicii, cu 41 de profiluri, se realizează anual o producție de peste 5 milioane de lei. Această producție constituie o sursă impor

teme care, deși de mare actualitate și importanță tehnico-științifică, n-au ținut seama de baza de materii prime. în asemenea situații, biroul organizației de partid a intervenit pentru a se lua in cercetare problemele legate de producerea materiilor prime, a monomerilor pe baza resurselor de care dispunem. Pe această orientare se bizuie, bunăoară, realizarea polimerilor cu siliciu.Spre a se asigura rezerva de date, în temeiul cărora să se abordeze in viitor noi cercetări aplicative, cercetătorii institutului și-au sporit eforturile pentru desfășurarea unei cercetări fundamentale și de perspectivă, avînd drept obiectiv sinteza unor noi polimeri, explicarea mecanismelor unor reacții chimice, precum și descoperirea corelațiilor dintre structura chimică și proprietățile unor polimeri, astfel ca aceștia să dobin- deaseți calități superioare de utilizare. Analizele comparative realizate în biroul și în plenul organizației de partid au scos în evidență necesitatea selectării, din multitudinea de teme abordate, a acelora cu șanse reale de aplicare în practică și care, totodată, pot constitui contribuții de valoare din punct de vedere științific și tehnic, cum sînt noii polimeri necesari unor domenii prioritare : programele nuclear, aeronautic, e- nergetic și altele.Biroul organizației noastre de partid, comuniștii, întregul colectiv al institutului nostru, acționează neabătut în spiritul liniilor directoare formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul științei și învățămîntului, care au definit direcțiile principale de acțiune privind creșterea în continuare a rolului științei și tehnologiei în dezvoltarea societății noastre socialiste. Sarcinile trasate de secretarul general al partidului reprezintă pentru, noi coordonate fundamentale în conceperea și . desfășurarea întregii activități.Beneficiind de îndrumarea Consiliului Național pentru Știință și In- vațămint, condus cu înaltă competență de către tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 

bune de popas șl recreare.în fotografie : Popasul turistic Scornicești, județul Olt.
tantă a autofinanțării bugetului comunei, iar cetățenii au la dispoziție o serie de servicii și produse de larg consum pentru care, nu cu mult timp în urmă, trebuiau să bată drumul orașului sau al altor localități.La Ostroveni îl avem interlocutor pe ing. Gheorghe Opnescu, președintele C.A.P.— In prezent avem în comună o întinsă rețea de unități ale micii industrii și prestatoare de servicii, pe care le-am grupat pe platforma industrială a localității. Ea înmănunchează unități de tăbăcărie-cojocărie, rotărie-fierărie, tîmplărie-dogărie, 

pentru prelucrarea sorgului, a legumelor și fructelor, a răchitei sau de țesut covoare. Aici lucrează in prezent peste 50 de oameni, iar activitatea este rentabilă.— Vă rugăm să expuneți un „inventar" al materiilor prime folosite.— Nu putem spune că sîntem prea „bogați" în materii prime. Acestea se rezumă doar la argilă, sorg, răchită, nisip, pietriș, resturi lemnoase, precum și legume, fructe, lină, piei. In plus, unitățile aparținînd consiliului popular comunal au încheiat contracte de colaborare cu diferite întreprinderi din județ și din țară, cum sînt „"Electroputere" — Craiova și „Semănătoarea" — București pentru a recupera de la ele deșeuri metalice și din lemn, din care se execută diverse produse pentru industria republicană și bunuri de larg consum pentru populație. 

eminentă personalitate politică, savant de largă recunoaștere internațională, cercetătorii institutului nostru imbină organic cercetarea fundamentală cu cea aplicativă, aducin- du-și contribuția la dobindirea unor importante realizări in diferite domenii de activitate.Din această perspectivă, anul 1986 înseamnă pentru colectivul institutului nostru amplificarea tuturor eforturilor creatoare pentru implantarea în producție a unui număr și mai mare din cercetările efectuate în laborator. Pentru aceasta, am concentrat forțele de cercetare pe domeniile majore și pe contractele cu aplicabilitate imediată, axindu-ne activitatea pe teme prioritare. Biroul organizației de partid și-a propus și acționează cu stăruință pentru a corela mai bine planurile sale de muncă cu cele ale consiliului științific, spre a cuprinde toate aspectele vieții institutului și a asigura îndrumarea și conducerea de către partid la un nivel tot mai înalt de exigență. Totodată, continuăm să întărim colaborarea cu unitățile de proiectare și de producție, stabilind, in primul rind, contacte mai ample cu întreprinderile industriale din municipiul nostru. Iașiul ne conferă în acest domeniu o seamă de condiții pe care nu le-am fructificat suficient pină acum, urmind să ne multiplicăm eforturile în această privință. în acest sens ne-au fost de mare folos întîlnirile organizate la institut cu secretarii de partid și directorii întreprinderilor chimice ieșene ; ne propunem ca, bucurîndu-ne în continuare de sprijinul comitetului județean de partid, să dezvoltăm aceste contacte.Biroul organizației de partid a analizat cu răspundere stadiul aplicării în practică a cercetărilor, precum și contribuția cadrelor cu pregătire superioară Ia elaborarea de lucrări cu un mare conținut de creativitate științifică și tehnică. în cadrul adunărilor generale de partid s-au reliefat că angajarea plenară, cu răspundere și competență a fiecărui comunist în îndeplinirea sarcinilor, generalizarea experienței pozitive, întrajutorarea tovărășească dintre membrii colectivului și sprijinirea cercetătorilor tineri in perfecționarea pregătirii profesionale, dezbaterea cu principialitate și exigență a neajunsurilor și neîmplini- rilor sint tot atitea direcții de acțiune pentru organizația de partid, din institut. Ne propunem, totodată, să acordăm o atenție mai mare laturilor economice, de eficientă ale activității de cercetare științifică, astfel incit tot ceea ce facem să aibă utilitate maximă.Dhsd dovadă de spirit nou, revoluționar în întreaga activitate, îm- binind organic cercetarea aplicativă cu cea fundamentală, abordind cu îndrăzneală probleme noi, cu tematică majoră, cercetătorii institutului nostru, în frunte cu. comuniștii, sînt ferm hotărîți să-și valorifice întreaga lor putere de cercetare, să se afirme ca neobosiți căutători ai noului pentru a traduce permanent în viață sarcinile ce Ie revin din documentele Congresului al XIII-lea al partidului.
Maria BRUMAsecretar al biroului organizației de partid de la Institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni" din lași

— Care sînt rezultatele economice ?— în primul semestru al acestui an am depășit sarcinile de plan la industria mică și prestările de servicii cu 1,3 milioane de lei.Comitetul executiv al consiliului popular al județului Dolj a dezbătut cu toți deputății . și a aprobat un cuprinzător program de măsuri, prin aplicarea cărora, pină la sfirșitul actualului cincinal, volumul producției industriei mici se va dubla, ajungîndu-se la o producție-marfă industrială de cel puțin 8 000 lei pe locuitor, și la un volum ăl producției destinate exportului considerabil sporit. Programul de dezvoltare prevede măsuri care vor înlesni unităților de industrie mică punerea mai bună în valoare a resurselor locale, a materialelor recuperabile și refolosibile, sporirea producției articolelor de uz casnic și gospodăresc, a uneltelor pentru agricultură și grădinărit, conservelor și semicon- servelor din legume și fructe. (Se va urmări totodată cu atenție valorificarea resurselor energetice secundare : biogazul, energia solară și a vintului. Pentru realizarea volumului de export, va crește și se va diversifica producția de mic mobilier, de împletituri, covoare manuale, articole de artă populară și artizanat, cusături și țesături de casă, broderii, confecții metalice.Aplicarea cu fermitate a mecanismului economico-financiar — așa cum s-a subliniat la recentul forum al democrației muncitorești revoluționare — solicită o mobilizare mai mare a potențialului de producție și în domeniul micii industrii. Dinamismul dovedit pină acum și experiența acumulată in dezvoltarea industriei mici și prestărilor de servicii din județul Dolj, constituie premise certe ale încrederii că sarcinile acestui an și ale întregului cțncinal 1986—1990 vor fi îndeplinite la un înalt nivel de eficiență,. în folosul fiecărei localități și, deopotrivă, al întregii societăți.
Nicolae BABĂ1AU corespondentul „Scinteii" 

Vă informam despre:

UN NOU 

ANSAMBLU 

DE LOCUINȚE 

In capitalăIn zona de vest a Bucureștiului, în continuarea marelui cartier Mărgeanului, incepe să capete contur noul ansamblu de locuințe „Petre Ispirescu", Avind drept limite perimetrale strada cu același nume, Calea 13 Septembrie, viitorul ansamblu Sebastian și Calea Rahovei, aproape toate de importanță majoră in cadrul circulației rutiere, viitorul ansamblu va cuprinde blocuri de locuințe cu parter plus opt sau zece etaje, amplasate pe aceste artere, precum și pe o penetrație interioară ce urmează traseul străzii Cîmpul Mare. Acest traseu, aflat în apropierea întreprinderii Vulcan, va deveni o arteră mai amplă, cu două fire de circulație pe sens, care va realiza o legătură adecvată cu ansamblul Mărgeanului, prin strada omonimă. precum și cu strada Sebastian. De asemenea, strada Petre Ispirescu se va extinde la două fire de circulație pe sens, pină la Calea Rahovei și se va moderniza, urmind să facă joncțiunea cu bulevardul Ghencea șl cartierul Drumul Taberei.Fondul de locuit existent în această parte a orașului, format aproape in întregime din case fără etaj, aflate într-o stare precară, era lipsit de utilitățile elementare — alimentare cu apă, canalizare, termoficare. O dată cu sistematizarea acestui perimetru central se va asigura nu numai confortul în interiorul apartamentelor, ci și confortul urban, corespunzător cerințelor actuale, datorită creării unor căi de acces moderne, inzestrării tehnico-edilitare la nivelul atins in noile cartiere ale Capitalei. înființării de unități comerciale, prestatoare de servicii, social-cul- turale, de învățămînt. .sănătate.Constituit din circa 8 200 de apartamente, viitorul ansamblu a fost conceput din unități independente, delimitate de alei interioare de acces, care se vor realiza în bună parte pe traseul străzilor existente. S-au prevăzut parcaje, spații de joacă pentru copii, spații verzi, toate dotările edilitare complexe indispensabile desfășurării normale a vieții citadine. Parterele .blocurilor de pe strada Petre Ispirescu vor beneficia de unități comerciale pentru servirea populației din zonă, care vor completa pe cele realizate sau în curs de realizare pe Calea 13 Septembrie și in ansamblul Sebastian. Printre noile dotări ale ansamblului Petre Ispirescu amintim un magazin BIG și, mai tîrziu, un cinematograf, amplasate la intersecția străzilor Petre Ispirescu — Mărgeanului, trei școli generale prevăzute cu grădinițe și săli de sport, un dispensar, o stație de pompare a apei, o zonă verde, bogat plantată, menită să constituie un cadru ambiental frumos și curat.A.tit proiectantul — un colectiv, de la Institutul „Proiect" București, șef de proiect complex arhitectul Gheorghe Nadrag, precum și executanții acestui ansamblu — Antrepriza de construcții-mon- taj 7 și întreprinderea antrepriză construcții prefabricate București se străduiesc să-i confere o plastică arhitecturală și un aspect cit mai atrăgătoare : prin volumetria clădirilor, prin utilizarea, alături de proiecte tip, a unor proiecte unicat, in punctele de cel mai mare interes. Fațadele, finisate cu materiale durabile, ornamentate cu elemente decorative, vor fi zugrăvite in culori calde.Construcția noului ansamblu de locuințe, începută în acest an, cind se vor da în folosință și primele apartamente, se eșalonează pină in anul 1988. Atunci, zona amintită, complet asanată și'modernizată, va deveni un colț de București tot atît de apreciat și îndrăgit ca și falnicele cartiere complet refăcute și întinerite în anii de rodnice împliniri care au trecut de la Congresul al IX-Iea al partidului.
Gabriela BONDOC

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:Duminică, 14 septembrie, Administrația de Stat Loto-Pronos- port, organizează o nouă tragere „multiplă" Pronoexpres.La această atractivă tragere, se efectuează 8 extrageri, in două faze, cu un total de 48 numere extrase, cu cîștiguri si pentru 4 și 5 numere din 12 extrase (extragerile fiind „legate", două cite două), oferind posibilități sporite masei de par- ticipanți de a obține importante ciștiguri in autoturisme „Dacia 1 300“ (la ambele faze ale tragerii), mari sume de bani, precum și excursii peste hotare. Variantele de 25 lei pot obține ciștiguri cumulate la ambele faze.Ultima zi pentru procurarea biletelor este sîmbătă 13 septembrie a.c.
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ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Puternică mobilizare pentru înfăptuirea 
hotăririlor Congresului oamenilor muncii

întreprinderea mecanică Răspundere și exigență pentru 
de mașini si utilaj
min,er Baia Mare modernizarea proceselor de producțieMă aflu încă sub impresia puternică pe care am trăit-o îp incinta Complexului expozițional din Piața Scinteii, urmărind magistrala cuvin- tare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, marele forum al democrației muncitorești revoluționare. Actul politic de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național ai Oamenilor Muncii constituie o garanție sigură a înfăptuirii marilor aspirații de dezvoltare și înflorire multilaterală a patriei noastre socialiste.Așa cum s-a subliniat și în cadrul lucrărilor Congresului ăl III-lea al oamenilor muncii, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, în prezent se înfăptuiește în țara noastră un vast program de modernizare a tuturor sectoarelor economice, de perfecționare a organizării producției și a tehnologiilor 'de fabricație, care vizează atingerea unor parametri înalți de eficiență economică, o calitate superioară a produselor.„Pe baza prevederilor planului, spunea secretarul general al partidului, a programelor de măsuri privind 
Șantierul naval

Giurgiu

Acțiuni concrete pentru creșterea 
mai puternică a productivității muncii

modernizarea și organizarea științifică a producției și a muncii, a perfecționării noului mecanism econo- mico-financiar, se poate afirma că noul cincinal reprezintă o etapă hotărâtoare în înfăptuirea programului partidului, in modernizarea și ridicarea nivelului tehnic, calitativ al producției, în creșterea eficientei întregii economii naționale".Consiliul oamenilor muncii din întreprinderea noastră a avut in vedere ca priri ampla acțiune de modernizare, in unele compartimente să se ajungă deja la o organizare comparabilă cu cea a unor întreprinderi similare din țări dezvoltate din punct de vedere industrial. Astfel, s-a asigurat paletizarea și conteinerizarea a peste 80 la sută din cele 130 000 sor- totipodimensluni de calități de materii prime și a reperelor pe întreg fluxul de fabricație, depozitarea mecanizată pe verticală la înălțimi mici și mijlocii, evidența și gestionarea automată a magaziilor și altele.Demn de relevat este faptul că în prezent se află în plină desfășurare extinderea mecanizării operațiilor de manipulare și depozitare a materialelor și repepelor pe întreg fluxul de fabricație, urmind ca în etapa viitoare să trecem la robotizarea activi

pentru extinderea policalificării la un număr cit mai mare de muncitori. De asemenea, ne preocupăm pentru reorganizarea structurală a tuturor fluxurilor de fabricație și reducerea consumului de manoperă, prin introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării. In acest sens am extins tehnologia de sudură automată și semiautomată sub strat de flux și în mediu protector de bioxid de carbon la toate panourile din. tablă. Numai pe această bază se asigură o reducere cu 20—25 la sută a consumului de manoperă și o creștere corespunzătoare a productivității muncii. Extinderea tipizării constituie o altă latură a preocupărilor colectivului nostru pentru creșterea mai puternică a productivității muncii. Astfel, toate agregatele din compartimentul mașinilor vor fi modulate, iar închiderile din suprastructura navelor vor fi in întregime tipizate. Tot pentru dublarea productivității muncii au fost luate măsuri ca întregul volum de tablă ce se folosește la corpul navelor să fie debitat automat, pe mașini cu control optic, după clișeu. Avantajul economic al introducerii acestei noi tehnologii constă in folosirea la maximum a metalului, asigurarea preciziei in execuție și scurtarea timpului de debitare cu 11 ore pe fiecare tonă de metal. Numai pe această cale, la nivelul anului 1986, spre exemplu, se realizează o economie de manoperă suficientă pentru realizarea unei producții fizice suplimentare în_ valoare de peste 10 Milioane lei.Așa după cum ne-a atenționat din nou secretarul general al partidului, acordăm o mare atenție și realizării programului de investiții, ca una din căile principale pentru dublarea productivității muncii. Noi țivem de pus în funcțiune instalația de transfer orizontal și vertical și hala de montaj al navelor. Este de reținut ■ că pentru scurtarea termenului de punere în funcțiune a acestor obiective, pentru creșterea aportului lor la sporirea productivității muncii specialiștii șantierului au în yedere realizarea din mers a unor îmbunătățiri pe fluxul de fabricație, în cadrul halei de montaj. Astfel, s-a propus și se vor realiza aici, in plus 

tății din magazii și la automatizarea prelucrării integrale a datelor de gestiune, creîndu-se posibilitatea cunoașterii exacte la orice oră a stadiului de execuție a fiecăruia dintre cele peste 300 000 de repere cite se află permanent în fabricație.Așa cum a indicat secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționăm pentru raționalizarea transportului tehnologic, mare consumator de energie și de forță de muncă indirect productivă. Mai exact, am trecut la executarea unor rețele de transportoare de șpan cu o capacitate de 5 000 tone pe an, la care pe parcurs se va adăuga o stație de sortat, prelucrat și brichetat șpan de aceeași capacitate. De asemenea, menționăm că am introdus transportul conteinerizat al fierului vechi, precum și instalații de încărcare și descărcare pneumatică a materialelor pulverulente pentru turnătorie.Acționînd în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului în cuvîntările rostite la Congresul al III-lea al oamenilor muncii, urmează ca prin promovarea unor tehnologii noi, moderne de sudură automată, cu roboți, precum și prin introducerea de celule flexibile cu roboți de manipulare și unor mașini-unelte cu afișaj 

față de proiectul inițial, standuri magnetice de sudură automată.Toate aceste măsuri care vizează extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație, promovarea pe seară largă a tehnologiilor moderne avansate asigură o scurtare a ciclului de fabricație in medie cu 30—45 zile pentru fiecare dintre tipurile de nave care se construiesc în șantierul nostru. Măsurile tehnico-productive vor fi dublate de o intensă .muncă politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid, de consiliul oamenilor muncii, pentru ca înfăptuirea lor să fie rezultatul participării conștiente a oamenilor, înțelegerii necesității po

într-una din secțiile întreprinderii „Automctica” din CapitalăFoto : Sandu Cristian

numeric, să realizăm producții suplimentare de înalt nivel calitativ.Ne sint proaspete in memorie aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu făcute la Congresul al III-lea al oamenilor muncii cu privire la posibilitățile largi ale industriei noastre, la resursele de care dispunem pentru a realiza produse de înaltă calitate și de tehnicitate avansată. Acest îndemn mobilizează organizațiile de partid la desfășurarea unei activități politice adecvate îndeplinirii acestor sarcini, la un mod nou de a gindi munca de partid, la eforturi sporite pentru a pune în valoare noi posibilități de' modernizare a fluxului tehnologic, de creare a unei flexibilități mai mari față de cerințele noi, de schimbare rapidă, din mers, a unor produse.Ca urmare a înfăptuirii programului de modernizare a proceselor de producție, pînă în anul 1990 productivitatea muncii se va dubla, iar produsele noastre vor fi tot mai competitive pe piața externă.
Ioan NASTAIpreședintele consiliului oamenilor muncii de la Întreprinderea mecanică de mașini și' utilaj minier Baia Mare

litice și economice a creșterii productivității muncii.Asemenea fapte și acțiuni demonstrează hotărîrea colectivului Șantierului naval din Giurgiu de a asigura, în anul 1986 și pe întregul cincinal, o dublare a productivității muncii, așa cum ne-a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, în magistralele cuvîntări roștite la marele forum al democrației noastre muncitorești revoluționare.
Ion ALEXEmaistru, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la Șantierul naval Giurgiu

ÎN INVESTIȚII
PE TOATE ȘANTIERELE - 

RITMURI SUPERIOARE DE LUCRU!
Caracteristica principală a activității ce se desfășoară in aceste zile pe majoritatea șantierelor de investiții o reprezintă munca avîntată, susținută a constructorilor și montorilor pentru obținerea unor rezultate din ce in ce mai bune, pentru depășirea cit mai substanțială a graficelor de execuție. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, avind în vedere uriașa sumă destinată investițiilor, se impun măsuri botărîte. în toate sectoarele, pentru buna gospodărire, cu maximă efi-< ciență, a tuturor fondurilor, pentru reducerea costurilor și creșterea eficienței fiecărui leu investit.In perioada care a trecut de Ia începutul anului, activitatea pe multe șantiere s-a desfășurat in ritmurile planificate, conform graficelor, noile capacități productive fiind puse în funcțiune la termenele stabilite. Din analizele efectuate rezultă însă că la o sejie de obiective s-au înregistrat restanțe in executarea lucrărilor. Este, intr-adevăr, de remarcat faptul că.

în ultimul timp, ca urmare a măsurilor luate la numeroase obiective de investiții, o bună parte din răminerile in urmă semnalate la un moment dat au fost recuperate. La alte lucrări se desfășoară o luptă susținută pentru sporirea cîștigu- lui de timp obținut pină acum, pentru scurtarea cit mai mult posibil a duratelor de execuție.Fără a diminua cu nimic meritele constructorilor și montorilor, ale celorlalți factori angajați in acest important domeniu, trebuie arătat că există totuși încă mari posibilități insuficient valorificate pentru creșterea ritmului de lucru pe șantiere. Aceasta reprezintă, de altfel, prioritatea priorităților, dacă ținem seama că. in perioada următoare vor trebui să fie integrate în circuitul productiv noi și importante capacități.Cum se acționează pentru respectarea riguroasă a acestei cerințe ? — iată subiectul raidului nostru pe șantiere din două județe.
PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE MEDICAMENTE TÎRGU MUREȘ

SE POATE MUNCI MAI REPEDE, 
MAI BINE ORGANIZATîn momentul de față, activitatea de investiții din municipiul Tirgu Mureș este dominată de construirea unei mari întreprinderi de medicamente. Amplasarea acestui obiectiv in orașul de pe Mureș constituie, între altele, o recunoaștere a tradiției medico-farmaceutice a acestei localități. Cit despre importanța realizării la termen a investiției,' să reținem doar că în felul acesta se vor asigura prin procedee moderne medicamente de uz uman deosebit de apreciate și solicitate în spitalele și policlinicile din țară. Din profilul de producție al viitoarei unități nu vor lipsi analgezicele, antipyreticele, antiastmaticele, antireumaticele, an- tispasmoticele, hepatoprotectoarele și altele. Adică, o largă gamă de preparate medicamentoase, la originea cărora stau cercetările unor reputate cadre medicale și specialiști din Tîrgu Mureș și din alte centre medico-farmaceutice ale țârii. O mențiune, specială i se cuvine Institutului Central de Chimie, care a cercfetat și stabilit tehnologia pentru producerea unuia din cele mai eficace hepațoprotectoare — generatoare ale celulei hepatice —• medicament numit „Tropofar". O dată cu finalizarea acestui obiectiv vor fi create locuri de muncă' pentru circa 1 000 de lucrători, in majoritate femei, ceea ce va contribui la o mai bună structurare a forței de muncă la nivelul industriei municipiului.Pornind, așadar,' de la importanța deosebită a acestei unități, am căutat să aflăm care este stadiul actual al investiției, ce probleme trebuie rapid rezolvate pentru desfășurarea lucrărilor pe șantier în ritm energic, susținut.O primă constatare : față de graficul de execuție „la zi" și sarcinile stabilite de secretariatul comitetului județean de partid, lucrările' de construcții-montaj înregistrează u deloc neglijabilă răininere in urmă. Nerealizare vizibilă, de altfel, pe șantier. La ora actuală au fost înălțați doar stîlpii de susținere — cu foarte puține grinzi intre stîlpi — deși la. această dată trebuia încheiată... montarea planșeelor și a panourilor de închidere a halelor. Cauzele sînt mai multe. în primul rind, în unele perioade au apărut inexplicabile „goluri" în aprovizionarea tehnico- materială cu cele necesare și, mai ales, cu prefabricate.Totodată, evoluția lucrărilor a fost grevată și de faptul că legătura cu proiectantul nu a fost bine pusă la punct. Pe șantier s-a constatat, adesea, existența unor ne- 

concordanțe între proiecte. Pe de altă parte, volumul utilajelor aflate in stoc a depășit, încă de pe acum, 25 milioane lei. Intre utilajele pentru care nu este creat încă front de montaj se numără : liofilizatoare, e- chipamente pentru tratarea chimică a apei, un grup electrogen, două cazane ABA pentru apă și altele.Pentru eliminarea grabnică a a- cestor intîrzieri și încadrarea în graficele de execuție se impune, in mod evident, o mai bună coordonare a eforturilor proiectanților, constructorilor, montorilor și beneficiarului. Un lucru este limpede : nu mai este timp de pierdut cu scuze sau justificări, ci trebuie trecut cu hotări- re la acțiune. De altfel, toți cei cu care am stat de vorbă pe șantier și-au exprimat convingerea că, in urma măsurilor luate de comitetul județean de partid, sînt asigurate premisele pentru accelerarea lucrărilor. Iată, pe scurt, argumentele : s-a asigurat în totalitate necesarul de carburanți pentru desfășurarea neîntreruptă a lucrărilor ; s-a intensificat aprovizionarea cu ele* 1- mente prefabricate ; a fost, de ase-

Am avut marea cinste de a participa ca delegat al colectivului Șantierului naval din Giurgiu la lucrările celui de-al treilea Congres al oamenilor muncii și pot afirma că in prezent, fiind puternic mobilizați de îndemnurile, orientările «și sarcinile cuprinse în magistrala cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, toți oamenii muncii din unitatea noastră depun eforturi susținute pentru ridicarea la un nivel superior a întregii activități economice. Și cu acest prilej, secretarul general al partidului ne-a atras atenția că și în actualul cincinal este necesar să acordam o atenție deosebită creșterii mai puternice a productivității muncii, că, practic,. întregul spor al producției-marfă trebuie să se obțină pe seamă dublării productivității muncii.Am înțeles că acest important salt al eficienței economice trebuie să se realizeze in principal pe baza promovării țrs '«cară, largă a progresului tehnic, prin extinderea mecani- zc" ' automatizării și robotizării pro- de fabricație. Pentru noi, Bflicația majoră a acestui obiec- llh si mai mult pusă in evidență că el se realizează i/i con- . care producția cunoaște o structurală in concordanță cu ,e economiei naționale și ale ciarilor externi. Intr-o aseme- 'tuație s-a pus fireasca intre- ;:um trebuie procedai pentru eaga producție de nave să fie ă exemplar și cu cheltuieli . Iată de ce. așa cum nS-a -icretarul general al partidu- „eștfftea puternică a productivi-l muncii ca indicator economic .nțial al întregii noastre activități .ste fundamentată pe baza unui program anual și de perspectivă. Unind forțele din proiectare cu cele din secțiile productive, întreprindem permanent la fața locului analize temeinice asupra a tot ceea ce este necesar pentru realizarea fiecărei nave. Am fost și sîntem foarte zgirciți la repartizarea normelor de consum de manoperă, de materii prime și materiale. Totodată, am declanșat o puternică opinie împotriva mediocrității profesionale, preocupîndq-ne în mod deosebit de calificarea și perfecționarea întregului personal. 

PE ȘANTItlltl. CI1MBINATMI CHIMIC DIN FĂGĂI’.tȘ

UTILAIELE SĂ FIE LIVRATE NElNTlRZIATNu demult au fost demarate lucrările menite să pună în valoare bioxidul de carbon rezidual rezultat din procesul de sinteză al amoniacului de la Combinatul chimic din Făgăraș. Pe scurt, a fost pusă la punct o tehnologie prin care acesta, recuperat și transportat printr-o conductă specială pînă la Combinatul chimic din orașul Victoria, ya putea fi utilizat la fabricarea metanolului. Efectele acestei tehnologii sînt concludente : valorificarea bioxidului de carbon va permite obținerea unei producții suplimentare de 15 000 tone metanol anual.Așadar, este vorba de o investiție nouă, cu un nivel de eficiență e- conomică înalt. Din păcate insă, respectarea termenului de punere in funcțiune — luna noiembrie din a- cest an — se găsește la ora actuală sub semnul întrebării. Motivul ? Nerespectarea termenelor de livrare a țevii pentru conducta de aduc- tiune a bioxidului de carbon și a compresorului. în cazul țevii, deși termenul prevăzut a expirat. întreprinderea de țevi din Roman a livrat pînă acum doar 60 la sută 

menea, soluționată problema asigurării cu otel-beton, plase sudate și alte materiale de construcții. în sfirșit, s-a stabilit ca proiectantul să soluționeze, la fața locului, omisiunile din proiecte, să încheie grabnic ultimele detalii de execuție și să verifice preventiv proiectele pentru eliminarea greșelilor și evitarea, pe această cale, a întreruperii lucrărilor pe șantier.La rindul său. beneficiarul supraveghează îndeaproape, atent lucrările de pe șantier și contribuie e- fectiv la rezolvarea unor probleme de aprovizionare tehnico-materială.Ce nu s-a soluționat încă ? Punem această întrebare avind in vedere că forța de muncă de pe șantier este, cu toate măsurile luate; insuficientă. în condițiile actuale pot fi asigurate — ne-a precizat beneficiarul — fronturi de montaj pentru încă cel puțin 20 de sudori, o echipă de fierar-betoniști și două e- chipe la montajul prefabricatelor. Oameni care lipsesc deocamdată de pe șantier. Totodată, beneficiarul nu a predat în totalitate documentația de execuție, iar o parte din aceasta este necqrespunzătoare calitativ.Pentru desfășurarea optimă a lucrărilor se impune, de asemenea, și o mai bună organizare a producției și a muncii pe- șantier : executarea lucrărilor...tife' orgadîzate, asigurare!»condițiilor pentru introducerea lucrului în schimburi prelungite, întărirea ordinii și disciplinei.

din cantitatea prevăzută. Nici în privința compresorului lucrurile nu stau mai bine. El trebuia să fie livrat de către întreprinderea „23 August" din Capitală in trimestrul I. Or, ne găsim acum aproape de sfir- șitul trimestrului III, iar compresorul n-a sosit încă la Făgăraș. Dar și mai incertă este problema asigurării motorului care trebuie să ■ acționeze compresorul. întreprinderea constructoare de mașini din Reșița, care trebuia să-l asigure, a stabilit să-l livreze cu o lună mai tirziu decit termenul de punere m funcțiune a investiției. Ceea ce neliniștește și mai mult este faptul că, în ciuda numeroaselor demersuri și intervenții pentru rezolvarea acestor probleme, pînă acum nu s-a găsit nimeni care să ofere „cheia" menită să deschidă front larg de lucru pentru constructorii și montorii acestei importante investiții. De ce ? Așteptăm și noi răspunsul factorilor de resort.
Gheorqhe GIURGIU 
Nicolae MOCANU corespondenții „Scinteii"

DA, AS A E BINE!
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FĂRĂ COMENTARII H

Despre intensa activitate ce se desfășoară in grădinile de legume 
din județul Ialomița și citeva cuvinte, de această dată bune, 

pe care le merită I. L. F. Militari și I. L. F. Ialomița
In luna august, unitățile producătoare de legume din județul Ialomița au întimpinat sqrioa.se greutăți in valorificarea Unor mari cantități de proctutse datorită modului defectuos m care s-au făcut ■,rel' '«rile d4 către intreprinderile țlizaLi.-o-arolele apărute în ziarul indr nr. 13 692 și 13 693 din «bfflugust („Numai schimbul ale ri nu ajută la valorilica- <idu-aelor“ și „Așa cum pre- ătrea") erau analizate o parte tile,,uli. Notăm, de data aceas- reiăcere, că unitățile care îl legumele și-au reconsiderat >eă măsură atitudinea, ceea ce eflectă în rezultatele mult mai,e obținute in ultimul timp.■ fel, I.L.F. Militari, care are o- gația să preia integral producția alizată de I.P.L. Urziceni și care i. primele 8 luni ale acestui an a ridicat doar 1 195 tone din 5 653 tone realizate de la 1 și pină la 10 septembrie, a ridicat aproape 400 de tone. La această cantitate se adaugă încă 350 tone preluate de la I.L.F. Ialomița.La realizarea acestui important volum de livrare au contribuit atit fermele I.P.L. și celelalte uni

tăți ialomițene, care au recoltat ritmic și au făcut o soatare exigentă a produselor, cît și I.L.F. Militari, care a sporit aproape de 5 ori numărul mijloacelor de transport și a asigurat ambalaje așa cum prevede contractul. Acum graficele încheiate sint respectate de ambele părți și, ceea ce este important, nu se mai înregistrează refuzuri, nu se mai imobilizează mijloacele de transport. In aceste condiții, încrederea producătorilor privind valorificarea muncii, a produselor a crescut simțitor, fapt ce se vede în cantitățile tot mai mari care se recoltează și se sortează. Dacă în luna august din grădinile județului Ialomița s-au recoltat zilnic 1 300—1 500 tone de legume, de la începutul lunii septembrie s-a ajuns la 1 900—2 000 tone, iar în zilele de 5, 6, 8 și 9 septembrie la peste 2 300 tone produse, care au și fost livrate. Pentru a se ajunge la acești parametri, la I.L.F. Ialomița în primul rînd s-a realizat o reconsiderare a întregii activități, piin căutarea și găsirea unor soluții menite să contribuie la creșterea ritmului de preluare și la o valorificare eficientă a producției.

Inginerul Gheorghe Popa, directorul I.L.F. Ialomița, împreună- cu care am fost in mai multe bazine legumicole, remarca : „în primul rind am reușit să folosim eficient mijloacele de transport, să conștientizăm atit pe conducătorii auto, pentru a ajunge la ferme încă din primele ore ale zilei, cit și pe lucrătorii comerciali, pentru a colabora cu unitățile producătoare. Munca desfășurată în acest sens s-a materializat astfel : în perioada 1—7 septembrie, I.L.F. Ialomița avea de preluat, conform graficelor stabilite cu unitățile producătoare, 11 200 tone legume și a realizat 14 275 tone, cu 3 075 tone mai mult. Sarcinile în săptămîna 8—14 septembrie, în care graficul este de 13100 tone, au fost realizate în primele trei zile în procent de 65 la sută și sînt condiții ca pină la încheierea perioadei să fie simțitor depășite. S-au găsit acele soluții menite ca mijloacele de transport proprii și închiriate să fie folosite la capacitate, ele fiind urmărite de lucrătorii comerciali prezenți în unitățile producătoare și care știu precis cit se recoltea

ză. cum se sortează. De asemenea, prin contractarea cu I.L.F. din mai multe județe s-a reușit ca numai în ultima săptămină să fie livrate peste 300 tone vinete. 200 tone tomate, 300 tone pepeni și 400 tone struguri. Din județul Ialomița s-au livrat importante cantități (le legume și fructe în județele Brașov, Suceava. Covasna, Aibă, Vaslui, Neamț, Bihor, Argeș, Sibiu, Cluj, Sălaj, Prahova și Mureș. O bună parte din acestea se livrează vagonabil, prin punctele de expediție proprii ale I.L.F. Ialomița, organizate in stațiile C.F.R. Fierbinți, Slobozia și Fetești, de unde zilnic pleacă intre 150 și 170 tone de legume."într-adevăr, așa cum am văzut la fața locului, in fermele 7, 8 și 9 de la I.P.L. Urziceni, în grădinile de legume de la cooperativele agricole MiloȘești. Girbovi, Traian, Grivița, Cocora, Reviga, Grindu și Valea Măcrișuiui, printr-o mai bună organizare a recoltării și sortării., acum se știe cu rigurozitate ora la care produsele sînt pregătite pentru livrare, cantitățile și mijloacele de transport necesare. De

asemenea, s-au creat echipe pentru încărcarea operativă a mijloacelor de transport, fapt ce a determinat ca din multe unități să se realizeze două și chiar trei drumuri pe zi. Si un fapt ce merită evidențiat : printr-o sortare exigentă a produselor se asigură atit legume de foarte buna calitate pentru piață, cît și materia primă necesară pentru industrializare.Din planul de livrare pe primele9 luni, care este de 101 455 tone, I.L.F. Ialomița a realizat pină la10 septembrie 83 500 tone. Prin frienținerea ritmului de 2 200—2 500 tone zilnic, pină la sfirșitul lunii septembrie se va reuși o depășire substanțială a preluării, dar mai ales o valorificare eficientă a producției de legume și fructe. Acum este necesar ca atit unitățile producătoare, cit și cele care au sarcina de a prelua și valorifica să-și intensifice eforturile pentru ca recolta bogată de legume să ajungă în cel mai scurt timp la locurile de destinație.
Mihai VISOIUcorespondentul „Scinteii"

Am primit telefonic de la tovarășul Nicolae Vișa, președintele C.U.A.S.C. Hotarele, din județul Giurgiu, citeva exemple — pe cafe le publicăm ca atare — privind modul in care funcționează nu de puține ori mecanismul preluării legumelor, date ce confirmă, o dată in plus, observațiile cuprinse in articolul publicat in „Scînteia", miercuri 10 septembrie.„In ziua de 15 august 1986 au sosit de la I.L.F. Berceni trei mașini care au fost încărcate cu vinete de la C.A.P. Hotarele.Prima mașină — 24-B-2421, șofer și delegat Marin Dinu. Vinete expediate : 4 650 kg. I.L.F. Berceni a confirmat doar 2 513 kg sub STAS, iar 2137 le-au socotit fără valoare. A doua mașină : 22-B-8716, șofer și delegat Viorel Barbu. I.L.F. Berceni a primit 2 800 kg vinete. Au fost confirmate la calitatea I 2 160 kg, iar 640 kg fără valoare. A treia mașină : 24-B-3406, șofer și delegat Sorin Iordan. Vinete expediate la calitatea I : 4 710 kg. I.L.F. Berceni a confirmat numai 2 780 kg la calitatea 1, la calitatea a doua 1 300 kg, iar 630 kg fără valoare. Aceeași mașină a plecat a doua zi, pe 16 august, de la depozitul 4 I.L.F. Berceni la I.L.F. Tîrgoviște, unde marfa a fost confirmată fără nici o declasare". Deci mărfuri încărcate sub ochii delegatului I.L.F. Berceni și deci acceptate ajung la unitatea care l-a delegat... de nefolosit, cel puțin o parte din ele.După cum se observă este vorba de situații petrecute cu aproape o lună de zile în urmă, adică atunci cind nu se putea spune că piețele și magazinele au fost supraîncărcate de vinete. De prisos orice co-

BRĂILA : Instalație 
de biogaz de tip industrialLa Complexul agrozootehnic din comuna Gropeni a fost pusă in funcțiune o instalație de biogaz de tip industrial. „Noua instalație, realizată de Antrepriza de construcții industriale Brăila — ne relatează inginerul Virgil Mitu, din cadrul Centrului județean de proiectări — are o producție medie zilnică de 3 200 mc de biogaz. A- ceastă sursă neconvențjonală de energie este utilizată la centrala termică a complexului pentru încălzirea halelor de producție, la cantină etc. Se preconizează construirea unei instalații asemănătoare și la stația de epurare din comuna însurăței". (Candiano Priceputa).

IAȘI : Un nou aparat 
de radiorecepțieLa întreprinderea „Tehnoton" din Iași a fost omologat și introdus în fabricație de șefie un nou radioreceptor, din /categoria aparatelor staționare, denumit „Club". Acesta dispune de 4 lungimi de undă și este realizat în totalitate cu componente indigene, pe baza unui proiect și a unei tehnologii elaborate de specialiștii intreprinderii. Noul aparat, avind o schemă electrică cu circuite integrate și un design atrăgător, se înscrie ca o prestigioasă realizare în domeniu, salisfăcind și cerințele pentru export. (Manole Corcaci).
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--------------------------COLOCVIILE „SCÎNTEII" --------------------------  
O înaltă tradiție literară:

RESPECTUL FAȚĂ DE CUV'INT, 
PENTRU DEMNITATEA SCRISULUI m

Cum sînt pregătite școlile 
pentru noul an de învătămînt

Continuăm dezbaterea noastră („Scînteia", nr. 13 693 și 13 695) pu- 
blicind noi puncte de vedere aparținlnd unor lingviști, scriitori, cititori. 
Creator de limbă, scriitorul, aflat permanent intr-un fecund proces de 
căutare a „cuvintului ce exprimă adevărul", valorifică in literatura sa 
materialul lingvistic captat din diverse izvoare. Unul dintre acestea este, 
firește, „vorbirea populară", limbajul de toată ziua al oamenilor, modul 
in care ei se exprimă oferind dațe prețioase despre apartenența socială, 
mediul de proveniență, ocăpație etc. Care sint exigentele unei atari 
valorificări 2

0 idee eronată și o i
G. I. TOHANEANU : Folosirea abuzivă a unor concepte le face „difuze", iar apoi „confuze", diluindu-le sarcina semantică sau, lucru mai grav încă, dete- riorind-o. Așa s-a întimplat cu conceptul de „valorificare a limbii populare", despre care, în ultimele decenii, s-a vorbit mult în legătură cu, scriitori ca Eminescu și Creangă. Sadoveanu și Agârbicea- nu. Marin Preda și Eugen Barbu etc. Atrag de la început atenția asupra aspectului fundamental al problemei : faptul că, în multe opere literare, în funcție de conținutul lor, de situarea în timp și spațiu a acțiunii, de apartenența socială a personajelor,, devine necesar'apelul la ceea ce numim „limba populară" nu înseamnă că ea trebuie să fie reprodusă aidoma ca în vorbirea curentă și cotidiană, ci transfigurată artistic. Aceasta este, foarte simplu spus, esența procesului de „valorificare". O atare concepție nu se opune cituși de puțin „realismului", ci. dimpotrivă. Eronată și păgubitoare cată să fie considerată, cred eu, tocmai ideea, Care a avut și continuă să aibă o anumită audiență printre scriitorii minori și la publicul nepregătit, că limba operelor literare este nu doar îndreptățită, ci chiar obligată să fie „fotografia", copia exactă a vorbirii vii, redîndu-i cu maximă fidelitate nu numai grația și șăgălnicia, pitorescul și vioiciunea, peastimpărul și spontaneitatea, ci, deopotrivă, laturile negative, specifice unor categorii de vorbitori care se lasă ademeniți și invadați, în procesul comunicării obișnuite, de trivialitățile și obscenitățile de tot soiul, altfel spus, de diferitele și foarte insinuantele aspecte prin care se realizează, lingvistic, uritul. Lirica din veac nu greșește învrăjmășindu-1 iubirii :Cine-a scornit uritu, Fie-i trupu ca lutu Și fața ca pămîntu. Cine-a scornit dragostea, Fie-i trupu ca floarea. Fata ca dumineca.în numele unui realism rău înțeles și cu scopjfl, chipurile, de a contraria și a brusca „falsa pudoa-' re“ a urechilor prea simandicoase, un număr destul de mare de scriitori mediocri, dar nu numai. Și-au asumat trista „a spune lucrurilor, pe nume", coni'undi nd platourile auguste ale artei cu tăvăleală obscură prin tavernele și maidanele de odinioară, unde limba populară geme și se zvîrcole mînjită și terfelită de ar- gotismele și de sudălmile cele mai josnice.Spre cinstea lui și spre îndreptățită noastră satisfacție artistică, in multele mii de pagini scrise, Mihail Sadoveanu, consecvent cu atitudinea sa față de idealurile și exigențele fără să chipări

“ -LUI, iJJ. UdLL>Cl JJ.U V* tate nici Vodă ? Aici cobori tînără, laltă, capul, .. ,trebuia să se întlmple dacă nici la vodă n-ar fi găsit" răzășul dreptate. Dacă nici vodă nu i-a face dreptate, atupei să poftească măria sa să-i pupe iapa nu departe coadă.Cînd a rostit comisul vorba mare fără înconjur, așa vorbesc oamenii la noi, în Țara de Sus. Ancuța și-a strîns buzele și s-a prefăcut că se uită cu luare aminte în lungul șleahului..." „Digresiunea" aceasta mi s-a părut necesară pentru că imi înlesnește lămurirea conceptului de „valorificare", aplicat, în discuția __  ........._ . ^noastră, la ceea ce. numim „limbă responsabilitate ‘ rfe populară"." Dacă aceasta din Urmă ■ poate și trebuie să. fie „valorificată" înseamnă că, la etajul superior al artei cuvîntului, ea nu se va mulțumi cu „reproducerea" aidoma, cu „transcrierea" exactă, ci va pretinde o atentă și riguroasă operație de plivire, de selecție și, iarăși, de transfigurare artistică a materialului lingvistic din care se alcătuiește vorbirea obișnuită. Asta înseamnă, pe de o parte, lepădarea cenușii și a zgurei ; iar pe de alta, șlefuirea nestematelor. Fără, bineînțeles, ca vreuna din aceste intervenții să fie păgubitoare „firescul" exprimării.adevăratei artei realiste, ocolească' diferitele întru* ale Uritului — care, din
Un act de conștiință patriotică

: S-a spus că, in limba ro- 
cuvinte incep 

Eminescu,

mode- 
creați- 
veșnic

RED.
mână, anumite cuvinte încep să 
semene cu Eminescu, Rebreanu, 
Sadoveanu, Blaga. Arghezi. „Per
sonalitatea" cuvintelor este insăși 
personalitatea creatorilor care le 
utilizează simțind in ele un intreg 
univers spiritual și estetic. Există 
insă, in realitate, un subtil și 
profund proces de întrepătrundere 
căci dacă scriitorul creează în cu- 
vint și acesta, la rindul său, il de
termină, il influențează, îl 
lează. Limba poporului, a 
Hor acestuia este izvorul 
proaspăt al operei literare de oti- 
cind.MIHAIL DIACONESCU : Ideea că scriitorul este un creator în cadrul limbii pe care o utilizează ne apare azi ca un adevăr Cu caracter axiomatic. Limba și stilul operei sale il semnifică, il pun in situația de a comunica tocmai ceea ce este mai profund și
(Urmare din pag. I)

limbajului cărți tipă-

mentalitate păgubitoare păcate, nu poate fi cu una. cu două extirpat in toate ipostazele lui — nu s-a grăbit să le redea, lingvistic, aidoma, ci s-a mulțumit să le sugereze numai.în lumina observațiilor de pînă acum, nu pot subscrie la opțiunile și soluțiile unor prozatori care, in unele din romanele 16r, abuzează de expresii triviale, stîrnind repulsia cititorului instruit, dar funcțio- nind, dimpotrivă, ca un ieftin mijloc de „captatio benevolentiae" a cititorului gregar, îneîntat să-și recunoască ordinari tatea în acela al eroilor unor rite, ai căror autori sint studiat! în școli și pomeniți elogios în manuale, sînt „solicitați", cum se spune în mod abuziv, la radio și televiziune, dau interviuri in presa de specialitate despre literatură, artă . și menirea lor.Cum procedează. Sadoveanu in atare situații ? EI preferă perifrază eufemistică, stîrnind risul teafăr, zdravăn și fățiș molipsitor. în locui zimbetului imponcișât și complice. La Hanu Ancuței poposește alai boieresc, cu Mihai Vodă Sturza in frunte. Fără să cunoască identitatea domnitorului, comisul Ioniță, îndemnat și urnit de multele ulcele sorbite, îi înfățișează chiar lui, domnului M.S., pricina drumului său la Ieși : un „corb mare boieresc" îi tăiase, abuziv, citeva felii din ocina strămoșească. Merge, dară, Ia scaunul domniei ca să afle la domnul țării dreptate.Ei, și dacă nu ți-a face drep- ", ? .'-„1. comisul îșipuțin glasul, dar Ancuța cea cum făcuse odinioară cea- împungind într-o parte cu întinse urechea și auzi ce
deasta cum

pentru
Iui uni* universmai autentic în ființarea că, de a fonda un întreg prin cuvînt. Influențînd aspectele expresive ale limbii in care creează. scriitorul se lasă la rîndul său dominat de atmosfera Jor binefăcătoare și adine specifică, de vir- tualitățile stilistice la care se raportează. A sesiza aceste virtualități, a le ridica la rangul mijloacelor capabile sa-1 semnifice, a face din ele expresia unei situări existențiale, civice, etice și estetice este pentru scriitorul stăpînit de sentimentul invenției una din preocupările sale definitorii. Faptul că in comunicarea de tip literar cuvintele nu mal transmit doar înțelesuri unanim acceptate, ci conținuturi cu totul noi, nebănuite adesea, semnificații rezultate din reunirea unor elemente disjuncte ale universului sensibil, conferă scriitorului rolul specific de creator. Istoria spirituală a lu-

tirii sale profesionale. Fiecare unitate economică are acum nevoie, mai mult decît în etapele precedente, nu doar de simpli specialiști, posesori ai unor atestate profesionale, al unor diplome de muncitori calificați, de ingineri sau tehnicieni, de economiști, ci de specialiști cu o solidă pregătire. De Specialiști care să gmdească, să aplice in munca lor idei avansate, Să asigure aplicarea în viață a cuceririlor revoluției tehnico-științi- fice. „Nici o automatizare și robotizare — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul Congres al oamenilor muncii — nu poate înlocui omul ! Și in perioada următoare, șl in viitor, întotdeauna omul va continua să reprezinte factorul hotăritor al progresului șt civilizației, al dezvoltării economi- co-sociale. De aceea, va trebui să facem totul pentru ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe generale, tehnico-științlfice, de cultură generală, al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor'1.

vedere economic și social. Pentru Ca apoi, pină în anul 2000, să devină țară multilateral dezvoltată. Și fără indolală că un astfel de salt calitativ pe scara progresului implică ridicarea randamentului muncii..în concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asigurarea unui Înalt randament al muncii presupune. mai întii, perfecționarea organizării producției, modernizarea fondurilor fixe. Vor fi dotate întreprinderile cu mașini și utilaje noi, vor fi perfecționate mașinile și utilajele existente, se vor aplica noi tehnologii, se vor introduce — acolo unde este necesar — roboți și calculatoare electronice. Toate acestea vor contribui la o creștere esențială a productivității muncii. Dar, așa cum a precizat tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu trebuie să se înțeleagă, cumva, că. in așteptarea introducerii unei alte tehnici sau a roboților, se poate renunța la mașinile, la utilajele existente. Dimpotrivă, se impune perfecționarea lor continuă. Cum nu se poate mai clar a arătat secretarul general al partidului că, în momentul de față, cu ce avem — și avem o bază tehnică modernă — se impune să realizăm, in unitățile industriale, in întreaga economie națională, o organizare superioară, o creștere importantă a productivității muncii. Mașinile, utilajele au o mare însemnătate in creșterea productivității muncii, dar, așa cum sublinia secretarul general al partidului și in recentele cuvintări la Congresul oamenilor muncii, rolul liotări- tor in modernizarea producției, in perfecționarea calitativă a întregii activități revine omului, pregă

Este un fapt cunoscut : într-o unitate economică, în momente în care se cere să fie îndeplinite sarcini complexe, de mare răspundere, se face apei la oameni cu experiență. Pentru că astfel de oameni prezintă mal multă încredere. Eî oferă garanția reușitei. Ei au mai rezolvat probleme dificile. Au mal trecut prin situații complexe. Dar experiența este într-adevăr facto- rul-cheie in rezolvarea unor probleme grele ? Viața arată că răspunsul la această întrebare depinde in mod fundamental de atitudinea pe care un anumit colectiv o are față de experiență. De felul concret în care este înțeleasă experiență. Cu condiția ca experiența să nu fie doar un factor Cantitativ, să se limiteze la un criteriu nume

ric, de regulă, la numărul anilor petrecuți intr-un loc de muncă.Experiența poate fi — și este — un factor de calitate, atunci cînd este înțeleasă în sensul ei adevărat, ca o valoare dinamică, în continuă schimbare, racordată mereu la realitate. în acest caz, experiența devine o condiție a competentei profesionale. A competenței autentice, înțeleasă ca o „țintă'' zilnică, înțeleasă ca un drum continuu de muncă, de pregătire. Azi,

competent poate fi numai cine învață in fiecare zi, cine muncește cu pasiune, cu rivnâ, punindu-și in valoare, la locul său de activitate, cunoștințele, elanurile, energiile.într-o întreprindere industrială, bunăoară, un om cu experiență, fie că este director, fie că este inginer, maistru sau muncitor, va fi cu adevărat util numai dacă își înnoiește zilnic cunoștințele de specialitate. Numai dacă se-pregătește în fiecare zi. Directorul care nu învață continuu va face să se resimtă acest fapt in dialogul cotidian CU oamenii pe care îi conduce, în deciziile pe care le ia, in aportul Iul lă analiza si soluționarea unor probleme ale muncii. La fel inginerul. La fel maistrul.
Am pășit intr-o etapă nouă. Dezideratul atingerii unor niveluri superioare într-un domeniu impune ca de aici înainte judecata realizărilor din acest domeniu s-o facem, intr-o mai mare măsură, în raport cu experiența

în stilistică. Operele

mii este adine și definitiv marcată de'acest rol, specific pe care scriitorul artist și-l asumă. Atunci cind expresia lingvistică e incapabilă să exprime nuanțele cele mai fine ale trăirii și cugetării sale, cind intervine teama acaparantă că ea l-ar putea trăda, scriitorul face din efortul mereu ' reluat al nuanțării stilistice o preocupare cu caracter obsedant. Obsesia a- ceasta, trăită in variate moduri de scriitor, este una din sursele cele mai importante ale situării lor stilistice originale. Specificul limbii, viziunea particulară asupra lumii și existenței pe care ea o instituie, se potențează în originalitatea actului creator și cu deosebire originalitatea scriitorilor și limba în care sînt scrise dau mărturie despre om și despre sufletul etnic. Altfel spus, limba, mai presus de orice altceva, fondează și exprimă condiția umană și condiția etnică. în acest sens, Mihai Eminescu avea dreptate să spună că limba prin care comunicăm este „însăși floarea sufletului etnic al românimii".Ca scriitor, m-am simțit totdeauna protejat de atmosfera profund specifică și demnitatea limbii române. Condiția mea de om și intelectual a căpătat valoare și sens tocmai in strînsă relație cu specificul. frumusețea și demnitatea limbii române. Limba română, limba mamei și a tatei, a moșilor și strămoșilor mei țărani risipiți în timp și țărînă prin satele de la Argeș și Făgăraș, face posibilă comunicarea și comuniunea mea cu lumea prin intermediul romanelor pe care le-am scris și le scriu. în limba română descopăr mereu noi și noi frumuseți și valori, noi straturi de istorie și cultură, noi orizonturi ale simțirii și trăirii umane, noi subtilități expresive. Datorită acestor 1 descoperiri mă simt mai îndrăzneț în fata paginii albe, mai întărit sufletește și mai puternic. Limba română mă ajută să fiu eu însumi. Ea îmi conferă suprema demnitate la care pot as-
Accesibilitatea și acuratețea limbajului

pe 
are nevoie 
păstrării si

Este de do-
■

RED. : Grifa pentru exprimarea 
intr-o limbă frumoasă nu începe 
și, mai ales, nu se sfirșeste 
băncfile Școlii. Limba 
de un climat prielnic . 
folosirii ei corecte in toate dome
niile de manifestare. rit să nu avem o limbă „de gală' 
la diverse ocazii, suprainarijită, și 
alta cotidiană, de care să ne fo
losim in orice fel, de multe ori 
uitind de regulile elementare ale 
gramaticii, incărcind-o cu un lexic 
urit, sau, și mai grav, ininteligi- 

. ■ bilf, .Jis'-, ■. • >CRISTIAN TRANDAFIR : maistru la întreprinderea „Electromagnetica" : „Este nu numai un adevăr elementar, as spune mai mult, este un dat această limbă de care nu ne putem despărți cit trăim. Cind se vorbește de cei șapte (acum șase) „ani de acasă" se are în vedere și felul cum vorbim, ca parte a întregii noastre . educații. Spațiul larg de școlarizare trebuie s-o îmbogățească, s-o mlădieze si s-o corecteze, unde este cazul, pentru a o face să răspundă necesităților concrete de comunicare. Am impresia că uneori absolutizăm aspectul literar al limbii, nu in sensul că cineva s-ar gîndi să ignore sau să respingă marea complexitate, frumusețea limbii literare a operelor de artă. Trebuie însă să recunoaștem că realitatea depășește adesea capacitatea de inovare a limbii. în industriile de virf. unde îmi desfășor activitatea, â apărut și continuă să se dezvolte o terminologie tehnică cu un pronunțat caracter neologistic. Poate unii termeni concurează pe alții mai vechi, fiind oarecum un balast, dar alții sint absolut necesari pentru cunoașterea și exploatarea mașinilor, pentru desfășurarea procesului de producție. Unii din acești termeni de strictă specialitate . ajung să fie formați incorect și mai ales pronunțați greșit. Ne este dat să auzim uneori în halele de producție un adevărat limbaj pe care nu-1 înțeleg decit inițiații. Este un exces al profesiilor, probabil de neînlăturat, însă posibil a fi corectat. Deși cu circulație restrînsă, acesta nu este scutit de stabilirea exactă a 

A ÎNVĂȚA

pira ca scriitor — demnitatea stilului meu.A face din păstrarea și progresul limbii române o datorie de onoare este pentru fiecare din noi un fapt de la sine înțeles. In strînsă legătură cu conștiința lingvistică șî intelectuală se află acțiunea constantă de cultivare a limbii. E o acțiune vastă și complexă, întreprinsă in comun da scriitori și lingviști, de institutele specializate — Academie. școală, presă, edituri, radio și televiziune — de toți oamenii de cultură din țara noastră. Cunoașterea și respectarea normelor scrierii și pronunțării corecte, studiul descriptiv, istoric, teoretic și practic al diverselor aspecte ale limbii noastre, îmbogățirea și perfecționarea mijloacelor de expresie sint doar o parte din această acțiune. Li se adaugă' preocuparea pentru păstrarea materialului lexical general acceptat, a formelor gramaticale și a topicii moștenite din limba latină, îmbinarea adecvată a aspectului cult cu cel popular al limbii. Efortul, de îmbogățire a vocabularului, îndeosebi prin împrumuturi din celelalte idiomuri romanice, cu care limba română comunică intim și atît de intens, diversificarea valorilor semantice ale cuvintelor, înmulțirea construcțiilor sintactice, eliminarea expresiilor și cuvintelor uzate, a elementelor de jargon, a formulărilor ermetice sau a celor argotice, incapabile să spună ceva masei de vorbitori, a barbarismelor de tot felul marchează și el preocuparea amplă și permanentă de cultivare a limbii. A cultiva limba înseamnă a ne situa conștient în raport cu valorile ei, cu lumea și timpul în care trăim. în limbă trăiește întreaga realitate a conștiinței noastre active.Ca situare pe deplin asumată și atribut esențial al ne, ca dorință de conștiința, și du știința lingvistică, rea noastră obiective ale vieții și rațiunii.
existenței uma- a fi noi înșine, deosebire con- . încadrează trăi- spirituală in legile

pro- de lim- pre-de in în ne este

genului, cazului și, mai ales, a terminațiilor de plural. De aceea întilnirile cu lingviști și filologi, cu oameni de cultură pot îmbogăți sau corecta limbajul tehnic, îl pot face mai accesibil".VALENTIN PĂUN, muncitor la Întreprinderea „Turbomecanica" din București : „Să avem în vedere, în păstrarea limbii, si felul cum este ea folosită la locul de muncă, unde ne desfășurăm cea mai mare parte a vieții active. Or, se observă menținerea pe , alocuri, a unei mentalități păgubitoare pentru felul nostru de a vorbi în marile - spatii industriale. Avem colective de mare profesio- nalitate, in stare să rezolve bleme de producție extrem complicate. Și poate nu atît bajul tehnic trebuie să ne ocupe, pe care trebuie să-1 însușești, așa cum este, cît felul exprimare al unora dintre noi relațiile de muncă, pe stradă, familie. Felul cum vorbim distinge ca individualități, amprenta inconfundabilă a fiecăruia dintre noi. această perspectivă să învinovățim în scrierile literare, ci lasăușurință de unele ale vorbirii cu- .. _ cărei acuratețe suferădin pricina unei anume poluări. Probabil, autorii ar putea medita mal îndelung înainte de a-i da loc de circulație publică, fiindcă, dacă ar. observa cu atenție, limba oamenilor din uzine aparține unor oameni cu un apreciabil nivel de cultură, cu lecturi din diverse domenii, capabili să se exprime corect, chiar elevat. Aceasta nu înseamnă că e- terna noastră însoțitoare, limba maternă. să nu fie cultivată organizat, sub îndrumarea organizațiilor de tineret, cu sprijinul unor specialiști invitați mai des în mijlocul nostru".

Poate că din nu ar trebui primul rînd faptul că auto- uneori atrașise marerii lor cu prea aspecte" nedorite rente, a

Dezbatere organizată de
Ioan ADAM, C. STANESCU, 
Costin TUCHILA, 
Emil VASIEESCU

mondială. Cu nivelul cel mai înalt atins și cu tendințele ce se manifestă pentru viitor.S-a spus, cîndva, că meseria este „brățară de aur". Butada s-a născut în epoca revoluției industriale, într-o vreme in care a triumfat o nouă concepție despre muncă, opusă disprețului pe care feudalismul îl afișase față de meserii și meseriași. Noua concepție s-a conturat în împrejurări specifice, într-o perioadă în care mai întii energia 

aburului, apoi petrolul și curentul electric au determinat nu numai o accentuată diversificare a ocupațiilor, ci și o puternică Creștete a prestigiului profesiilor legate de tehnologii cum lumea nu mai cunoscuse pînă atunci. Meseria, adică munca specializată, devenise „brățară de aur". Adevărul acesta a avut parte de viață lungă, fiind reatestat în secolul nostru, in epoca revoluției tehnico-științifiee.Dar in prezent, în pragul mileniului trei, cînd o nouă revoluție tehnologică și științifică se afirmă în lume, cînd informațiile profesionale, științifice și culturale străbat lumea și se amplifică rapid, mai este de actualitate o astfel de comparație ? Desigur, dobindirea unei specializări, a Unei calificări într-o profesie constituie și azi un fapt important. A avea însă o meserie, o specializare nu mai este de ajuns, în lumea contemporană se bucură de prețuire numai munca făcută cu înaltă competență, cu dăruire și pasiune. Nu diploma obținută in

BIHOR • Zestrea materială a 
invâțămintului bihorean s-a îmbo
gățit in vederea noului an școlar 
cu 7 școli și 130 locuri în gră
dinițe.

• Au tost amenajate și dotate 
incă 20 laboratoare, 32 cabinete și 
8 ateliere.

• Numărul cadrelor didactice 
sporește cu 100 de educatoare, 
învățători și profesori.

• Aproape 1 000 cadre didactice 
se vor prezenta la catedră după ce 
au absolvit cursurile de reciclare 
sau examene de grad didactic.

e in aceste zile au loc ample 
acțiuni metodice, de larg interes, 
care urmăresc stabilirea de progra
me și măsuri în vederea moderni- 

' zării procesului instructiv-educativ 
in anul școlar 1986-1987.„Cu sprijinul consiliilor populare, al comitetelor de părinți, al echipelor de elevi, reparațiile curente, cele capitale și curățenia au fost terminate, la această dată, în toate unitățile școlare", ne preciza tovarășa profesoară Viorica Piscoi, inspector general al Inspectoratului școlar județean.Afirmație pe deplin întărită de constatările desprinse din raidul e- fectuat: Un prim popas în comuna Nojorid, satul Livada. Școala de 10 ani este aici unul dintre nenumăratele repere ale „cărții de vizită" urbanistice a localității, a muncii pline de răspundere a cadrelor didactice. „Cursurile pot începe chiar mîine", ne spune profesorul Cornel Popa, directorul școlii. Drept argument ne invită să vedem sălile de clasă și cabinetele proaspăt zugrăvite, înzestrate în majoritate cu mobilier nou. Rețin atenția un laborator de chimie, „ca la oraș", și propaganda vizuală sugestivă și concretă, reactualizată în întregime. Toate acestea pentru, că la Livada, ca de altminteri in toate satele comunei, aceste activități au fost privite ca lucrări de larg interes cetățenesc, pamenii școlii, părinții, elevii, muncind alături de echipa de constructori a consiliului popular. Efort conjugat pe care-1 regăsim acum și in execuția lucrărilor de introducere a apei geo- termale pentru încălzire in școală.La Liceul agroindustrial din Sa- lonta, profesorul Ioan Balogh, directorul cunoscutei unități, ne-a condus mai întîi la ferma didactică : mașini și utilaje agricole de peste 700 000 lei primite numai în acest an ; sute de elevi care au răspuns prezent la recoltatul legumelor, cartofilor și porumbului, cultură la care estimează peste 15 000 kg știuleți la hectar. „Fiecare elev trebuie să parcurgă întreaga gamă a lucrărilor specifice fermei, fapt care privește nu numai metodologia didactică și a- profundarea cunoștințelor teoretice, ci și integrarea rapidă în producție a absolvenților", conchide directorul. Pregătirea bazei materiale ne-a oferit aici o altă lecție „pe vlu“ pe tema autogospodăririi. Practic, la mijlocul lunii august, reprimenirea școlii, internatului și cantinei era finalizată. S-au amenajat și înzestrat trei cabinete noi, destinate limbilor moderne și chimiei. Acestuia din urma i se va racorda curind și o stație de biogaz. Tot în folosul procesului instructiv-educativ s-a realizat un film didactic cu aspecte din ferma școlii, și s-a amenajat o cuprinzătoare expoziție permanentă ce
PROPAGANDEI VIZUALE - UN CARACTF

CONCRET,Cînd am poposit în satele comunei Tutova din județul Vaslui, privirea ne-a fost atrasă de numeroase afișiere, panouri, gazete de perete. Aveam să aflăm de la tovarășul Gheorghe Damian, secretar adjunct al comitetului comunal de partid, că aici există aproape 70 de panouri (in culori vii și pastelate, scrise estetic și concentrate atit in centrul comunei, cît și în unitățile productive și instituții), cărora li se adaugă 12 gazete de perete cu articole la zi. 6 panouri ale fruntașilor, peste 20 de alte afișiere. Ce conținut aveau, ce informații aduceau la cunoștința oamenilor muncii ? Pe lîngă chemări și îndemnuri cu caracter mai general, cele mai multe panouri popularizau, într-o mare diversitate de forme, obiectivele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, indicatorii planului național unic de dezvoltare economico-socială pe 11(86, sarcinile concrete ce revin comunei și unităților in acest an și cincinal, sarcinile concrete ale comunei în' spiritul 
tr-un anumit domeniu, fie el chiar „de virf", conferă cuiva prestigiu profesional, ci activitatea de virf desfășurată.Sint numeroase și complexe unitățile de măsurare a pregătirii profesionale. Un criteriu de bază insă, în afara căruia competența într-o profesie este de neconceput, îl constituie actualitatea cunoștințelor acumulate, măsura în care -aceste cunoștințe se reflectă în rezultatele activității practice. Numai cine cunoaște „la zi", pe baza studiului cotidian, și nu a amintirilor pe care le păstrează din școală sau din facultate, cuceririle din domeniul lui de activitate, tot ceea ce este avansat, în țară și peste hotare, poate desfășura într-adevăr o muncă folositoare în cel mal înalt grad societății.
Cit de larg și cît de deschis spre noi acumulări trebuie să fie universul cunoștințelor unui Specialist 1 Desigur, cel puțin atit cit aceste cunoștințe să poată deveni o forță activă a creativității sale, a capacității de a soluționa probleme concrete la locul de muncă. Experiența unor colective care au ajuns la mari performanțe — iată un domeniu unde experiența cîntărește mult — arată că astfel de aspecte nu pot fi igno" rate nici cind se face evaluarea competenței oamenilor cu care se pornește la drum într-o acțiune, nici Cînd se elaborează programele de perfecționare â pregătirii profesionale. O cerință, fundamentală O constituie continua reevaluare și reînnoire a cunoștințelor fiecărui membru al colectivului, de Ia muncitor pînă Ia director.Cunoștințele se „demodează" repede. Trec și ele, la fel ca uneltele de muncă, la fel ca produsele mun- 

reunește lucrări practice ale absolvenților, precum și rezultatele obținute în activitatea de cercetare desfășurată in unitate.O toamnă bine pregătită', așadar, pentru harnică și sirguincioasă învățătură. Obiectiv căruia i se subsumează și multiple acțiuni metodice. La Inspectoratul școlar, profesorul loan Derșidan ne prezenta — pe lingă programul-cadru al activităților politico-educative, științifice, metodice și de perfecționare dejș difuzat în ■ școli — „Caietul directorului de școală", instrument de lucru ce va asigura organizarea, îndrumarea și controlul unitar și eficient al întregului proces instructiv-educativ. In curind va apărea „Caietul dirigintelui", materializînd o altă sugestie a cadrelor didactice din județ. Receptivitatea față de preocupările și necesitățile acestora este ilustrată și de alcătuirea catalogului lucrărilor me- todico-științifice de gradul I realizate de profesorii din județ, însu- mînd peste 800 de titluri. O sporită sferă de cuprindere vizează, la rindul lor, cabinetul directorului de școală și cel al inspecției școlare, alături de laboratorul județean de orientare școlară și profesională. Din acest an ele pun la dispoziția dascălilor un bogat fond de documentare, ordonat după criterii științifice accesibile, începind de la lucrări meto- dico-științifice și buletine de informare pînă la proiecte de tehnologie didactică. $i încă un amănunt : în a doua jumătate a lunii septembrie, la Oradea, va li organizat un colocviu județean care va dezbate implicații ale predării asistate de calculator. „Ne străduim prin toate acestea — adăuga în final tovarășa Viorica Piscoi — să conferim un conținut bogat, finalitate precisă fiecărei acțiuni, concepind informarea operativă și complexă ca pivot al perfecționării profesionale".
Ioan LAZA corespondentul „Scînteii"

★
GIURGIU • In noul an de în»ă- 

țămint, populația școlară din jude
țul Giurgiu va depăși, pentru prima 
oară, cifra de 70 000 elevi.

• Rețeaua școlară cuprinde: 199 
de școli cu clasele l-X, precum și
9 licee in cadrul cărora funcțio
nează și clase de invățămint pro
fesional, 185 de grădinițe.

O Baza materială s-a îmbogățit 
cu incă o școală nouă, cu 18 săli 
de clasă in municipiul Giurgiu, cu 
un alt local cu 8 clase in comuna 
Prundu, o cantină modernă Io 
liceul agroindustrial din Călugă- 
reni, cu 120 locuri pe serie și altele.

• Au fost procurate noi mate
riale didactice și de laborator, in 
valoare de aproape un milion lei.

• In grădinițe sint cuprinși
10 500 preșcolari, practic intregul 
efectiv de copii intre 3-6 ani.în județul Giurgiu, pregătirile pentru deschiderea noului an de învăță- mînt au început o dată cu vacanța de vară și s-au desfășurat pe tot parcursul acesteia, astfel că, în prezent., aproape fiecare școală este in măsură să-și primească elevii așa cum se cuvine. De menționat că, prin grija secției de propagandă a comitetului județean de partid, în cadrul acestor pregătiri s-a urmărit rezolvarea cîtorva obiective prioritare cum

MOBILIZATOR,hotăririlor Congresului țărănimii.Adincind investigația, am reținut îndeosebi preocuparea evidentă a comitetului de partid de a muta centrul de greutate al propagandei in unitățile productive. Astfel, in unitățile agricole existau — alături de panouri cu normele tehnice referitoare la lucrările agricole, adincimea arăturii și semănatului pe culturi, densitatea optimă — panouri cu calcule concrete privind însemnătatea economisirii carburanților și energiei electrice, utilizării raționale a fiecărei palme de pămînt, îndeplinirii programului unic de sporire a producțiilor agricole în gospodăriile populației ș.a. Demnă de remarcat ni s-a părut, de asemenea, metoda de a concentra diferitele forme și mijloace ale propagandei vizuale spre îndeplinirea unor obiective prioritare. Iată, de exemplu, o serie de panouri prezentau calcule concrete referitoare la densitatea optimă Ia cultura de porumb, iar alte afișiere și panourile de onoare argumentau — sub fotografiile meca- 
cil, prin procese de „uzură fizică" și „uzură morală". De mai multă vreme cercetările de specialitate au condus la concluzia că, după un număr de ani, cunoștințele profesionale se „înjumătățesc". Cercetări recente arată că „injumătăți- rea" cunoștințelor unui specialist intefvine după cinci ani în medicină, după numai trei ani în domeniile fizicii și matematicii, după șase ani in științele economice, după mal puțin de trei ani in biologie etc. In aceste condiții, muncitorul, inginerul, economistul, medicul, omul de știință, specialistul în oricare domeniu trebuie să-și racordeze continuu pregătirea profesională la progresele înregistrate pe planul cunoașterii. în esență, este vorba de o tendință firească de rămînere în urmă a competenței oamenilor față de continua dezvoltare a forțelor de producție, față de progresul neîncetat al științei și tehnicii, al cunoașterii umane. Fără îndoială că nu există decît o singură soluție pentru contracararea acestei tendințe : învățătura neîncetată.în lumea de azi, în care noua revoluție tehnologică și științifică are implicații fundamentale. un om cu experiență constituie o garanție ă îndeplinirii unei sarcini profesionale numai în măsura în care își reînnoiește permanent cunoștințele. Azi, într-un moment în care cunoștințele profesionale ale unui specialist se cer permanent împrospătate, strălucirea „brățarei de aur" o conferă experiența întemeiată pe competență profesională. Mai precis, pe efortul continuu al fiecăruia de a învăța. De a acumula cunoștințe noi. De a-și corela in fiecare moment pregătirea profesională cu cerințele prezentului și ale viitorului. 

ar fi : stabilirea rețelei de invățămint în funcție de necesarul forței de muncă și de dinamica populației școlare ; realizarea planului de școlarizare la toate formele și treptele de Invățămint ; încadrarea tuturor catedrelor cu personal didactic de specialitate, asigurarea spațiului de școlarizare, optimizarea distribuirii a- cestuia și pregătirea localurilor prin lucrări de reparații, curățenie și igienizare, aprovizionarea cu manuale, rechizite, uniforme, materiale didactice și de laborator, combustibil etc.Așa după cum ne-a declarat profesoara Elena Bădilă, inspector general al Inspectoratului școlar județean, o atenție deosebită a fost acordată cuprinderii și școlarizării elevilor în conformitate cu planul stabilit și cu nevoile de forță de muncă ale industriei și agriculturii județului. Astfel, pe tot timpul vacanței, au fost organizate acțiuni diverse pentru orientarea școlară și profesională a elevilor. Ca urmare, aproape toți cei 5 160 de tineri cuprinși în treptele I și II de liceu vor fi pregătiți pentru meserii de profil industrial și agricol, cum sînt constructori, chi- miști, metalurgiști, zootehniști, mecanici agricoli și alte meserii, atît de necesare și utile pentru dezvoltarea economico-socială a județului. De asemenea, ținînd seama de faptul că numărul titlurilor de manuale transmisibile este, în noul an școlar, destul de ridicat, au fost luate măsuri pentru recondiționarea și aducerea acestora în stare de utilizare. în același timp, centrele de difuzare din județ au fost aprovizionate cu un număr suficient de manuale, pentru toate clasele, care au și început să fie distribuite.Zilele trecute, comitetul executiv al consiliului popular județean a analizat stadiul pregătirilor pentru deschiderea noului an școlar. Cu acest prilej, au fost stabilite măsuri concrete pentru terminarea grabnică a tuturor pregătirilor privind asigurarea bazei materiale și, cu deosebire, a spațiilor de școlarizare și de cazare a elevilor. Este vorba de urgentarea construcției noului local de școală din comuna Valea Dragului, precum și a internatului Liceului agroindustrial din Călugăreni, unde lucrările sint mult rămase în urmă. Aceeași problemă se ridică și în legătură cu spațiile de cazare de la Liceul industrial nr. 2 din Giurgiu, care sint insuficiente față de numărul măre al populației școlare de aici. De asemenea, mai sint incă multe de făcut- și în ce privește lucrările de curățire și igienizare a localurilor de școală. în acest sens, probleme mai deosebite se ridică la școlile din comunele Greaca, Schitu și Toporu, localități unde, pină acum, consiliile populare și cadrele didactice au acționat sporadic pentru reparatul șl igienizarea școlilor.Se înțelege că asemenea obligații neonorate încă trebuie să constituie în aceste zile o preocupare de prim ordin pentru consiliile populare comunale respective și pentru unitățile economice patronatoare. Pe de altă parte, este necesar ca și consfătuirile cadrelor didactice de toate gradele, care se desfășoară în aceste zile, să fie folosite pentru stabilirea și realizarea unor noi măsuri menite să conducă la asigurarea tuturor condițiilor necesare deschiderii noului an școlar.
Ion MANEA corespondentul „Scînteii"

--------------------------- ----------------------------------------------------------------------

OPERATIVInizatorilor și cooperatorilor — importanța acestor suci tru creșterea, veniturilor u ale cetățenilor.în aceste zile am < comuna Tutova. întrucit viața politică a țării au a. evenimente de mare însern pentru dezvoltarea economiei i. tre, cum este desfășurarea inaltu, forum al democrației noastre socia liste — Congresul oamenilor muncii, ne-am interesat în ce măsură acestea au înrîurit conținutul propagandei vizuale. Am constatat că, operativ, documentele congresului au fost aduse la cunoștință cooperatorilor, conținutul lor fiind popularizat prin mai multe panouri cu citate, alături de care erau înscrise sarcinile ce revin locuitorilor pentru dezvoltarea economico-socială a satului. Firește, așa cum a reieșit din discuția purtată cu secretarul adjunct al comitetului de partid, aceasta nu constituie decît Începutul unei ample acțiuni de dezbatere și insușire a documentelor Congresului oamenilor muncii, acțiune care va urmări aprofundarea aprecierilor din documentele înaltului forum al democrației noastre, organizarea unor analize pe formații de lucru a propriei activități in lumina sarcinilor șî orientărilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, adoptarea de măsuri concrete in vederea perfecționării calitative a muncii.De notat că, în spiritul documentelor de partid și de stat, activitatea este orientată și mai mult spre locurile de muncă, acolo unde se hotărăște soarta producției. în centrul comunei, alături de planul economic pe acest an, atrag atenția răspunsul la chemările lansate de diferite unități agri-jle la intrecerea socialistă, alte cita e și prevederi din documentele de partid, din programele județene adoptate. în cele două cooperative agricole, la S.M.A., fiecare obiectiv este apoi detaliat și subliniat. în plus, în același scop, al realizării sarcinilor economice, la C.A.P. Dragalina și ferma zc rtehm'-* a C.A.P. Pochidia au fost ai puncte de informare tehniV lă, unde cooperatorii au la seturi întregi de lucrări de tate. grafice, calcule, schițe nurilor cultivate etc., oferii pe teza lor, consultații de c cialiști. De altfel, la citeva I paganda vizuală este aici și adusă „la zi“. Exempli Tutova nu este singular. S propagandă a comitetului ji de partid a luat măsură ca, 1. săptămini, pe baza unui pt riguros întocmit, in toate locali propaganda vizuală să fie reîr. și actualizată cu cele mai string probleme aflate în fața organele; organizațiilor de partid, a oameni, muncii, pentru ca și prin aceasti. modalitate de înrîurire a conștiințelor să se contribuie și m»i mult la înfăptuirea sarcinilor economico-so- ciale.
Petru NECULAcorespondentul „Scînteii*
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Vizita de prietenie in țara noastră a primului ministru

al Republicii Elene, Andreas Papandreu

Convorbiri intro tovarășul Nicolae Ceausescu 
si primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu(Urmare din pag. I) și mai largi colaborării multilaterale dintre România și Grecia.Cu această convingere, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Andreas Papandreu au efectuat, în prima rundă de convorbiri, o analiză cuprinzătoare a stadiului și perspectivelor relațiilor româno- elene, precum și a unor probleme ctuale ale vieții internaționale.In cadrul convorbirilor s-a dat o deosebită apreciere raporturilor dintre cele două țări, care au cunoscut.
DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU IN ONOAREA PRIMULUI MINISTRU ANDREAS PAPANDREU

» V

TOASTUL PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU
ANDREAS PAPANDREU(Urmare din pag. I) 

Convorbiri între primul ministru al guvernului român și primul ministru al Republicii Elene

în ultimii ani, o evoluție mereu ascendentă, în spiritul orientărilor , și acordurilor stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt, de la București și Atena. Au fost evidențiate, in acest sens, progresele însemnate înregistrate in promovarea conlucrării pe plan politic, economic, teh- nico-științific, cultural și in alte domenii. Totodată, pornindu-se de la bunele relații existente, de la posibilitățile pe care le oferă creșterea dinamică a potențialului economic al României și Republicii Elene, a 

securității și cooperării in Europa.România consideră că țările europene ar putea trece chiar in acest an la o reducere cu 5 la sută a cheltuielilor militare, a armamentelor convenționale. De altfel, în acest sens. Congresul oamenilor muncii a și hotărit organizarea unui referendum in acest an pentru ca România să treacă, chiar singură, la un asemenea act. Sperăm insă că vom găsi și alte țări pentru a merge împreună la asemenea măsuri.Referindu-se la unele probleme ale vieții economice mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : împreună am subliniat gravitatea situației economice mondiale, îndeosebi a țărilor în curs de dezvoltare, și necesitatea soluționării acestor probleme în mod global, prin tratative între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale.In ce privește situația din Balcani, nu am abordat această problemă, ne-am rezervat timp pentru mîine ; dar pot spune că, pe ansamblu, țările noastre au poziții identice sau foarte apropiate. Ne pronunțăm pentru realizarea in Balcani a unei zone fără arme nucleare, fără arme chimice și fără baze militare străine. România se pronunță pentru soluționarea unor probleme intre unele state din Balcani numai prin tratative. Cred că prietenul meu, primul ministru al Greciei, va fi de acord cu o asemenea cale. Ne pronunțăm pentru dezvoltarea colaborării economice, tehnico-știin- țifice, care să contribuie la progresul economico-social, la ridicarea bunăstării fiecărui popor, la întărirea independenței fiecărei țări din Balcani.In general. România se pronunță pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai prin tratative. Sîntem pentru creșterea rolului O.N.U., al altor organisme mondiale în soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale.In încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : Bazat pe convorbirile de astăzi, doresc să subliniez, încă o dată, că am convingerea că vizita, înțelegerile la care vom ajunge vor reprezenta un moment de importanță deosebită in relațiile româno-grecești, vor da o perspectivă nouă acestei prietenii și colaborări, vor servi cauzei păcii in Balcani, in Europa șl in întreaga lume.Doresc să toastez pentru întărirea șl dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre poporul român și poporul grec, să urez poporului grec succese tot mai mari in dezvoltarea sa economico-socialâ, in intărirca independenței.In sănătatea primului ministru Andreas Papandreu. a celorlalți prieteni greci,In sănătatea dumneavoastră, a tuturor ! (Aplauze).
SOSIREA ÎNcleare, pentru pace și securitate în Europa și in lume.Premierul elen este insotit în această vizită de Karolos Papouiias. ministrul afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, primul ministru al Republicii Elene a fost salutat, cu cordialitate, de Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Au fost de față Nicolae Constantin și Ludovic Fazekas, viceprim-miniștri ai guvernului, loan Totu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii unor ministere economice, alte persoane oficiale.Erau prezenți ambasadorul României la ^tena, Nicolae Ecobescu, precum și ambasadorul Greciei la București, Dimitri Serbos, membri ai ambasadei.In onoarea oaspetelui, pe aeroport
S-a apreciat că rezultatele obținute pină in prezent in colaborarea româno-elenă, potențialul industrial de care dispun cele două țări creează condiții ca relațiile economice bilaterale să fie amplificate și diversificate în continuare în toate domeniile de interes comun. S-au relevat posibilitățile de realizare a unor acțiuni de cooperare economică și industrială in domenii importante ale economiei naționale, cum sint : energia și materiile prime, transporturile rutiere, feroviare și navale, comunicațiile și telecomunicațiile, forajele petroliere, petrochimia, chimia și altele. S-a convenit, de asemenea, să se intensifice, eforturile 

fost relevată hotărîrea comună de a asigura un ritm și mal susținut colaborării reciproc avantajoase.S-a stabilit ca membrii celor două delegații să examineze, in cursul vizitei, căile și modalitățile concrete pentru transpunerea in viață a înțelegerilor convenite Ia nivel înalt cu privire la promovarea mai intensă a colaborării și cooperării dintre România și Republica Elenă.Au fost abordate, de asemenea, aspecte majore ale actualității politice mondiale, o atenție deosebită

(Urmare din pag. I)spațiu ne oferă o microimagine » Europei, aș spune, a realității din întreaga lume ; cu o singură diferență : aici există efortul de consolidare a păcii, efortul de dezvoltare economică și socială, de consolidare a independenței fiecărui stat. Din acest punct de vedere, Balcanii reprezintă un exemplu pentru întreaga Europă, ca să nu spun pentru întreaga omenire.Aceasta este o mare cucerire a popoarelor noastre. In acest fel, trecem dincolo de granițele pe care le impune existența alianțelor militare — N.A.T.O. și Tratatul de ia Varșovia — și ne unim pentru promovarea păcii, a independentei, a progresului fiecărei țări.Atit România, cit și Grecia, cele două guverne sint profund neliniștite în legătură cu evoluția pe plan international. Nu este cazul să reiau ceea ce a spus deja președintele Nicolae Ceaușescu. Spun însă că este și convingerea noastră că trecem printr-o perioadă deosebit de periculoasă în viata internațională. Este cunoscut tuturor — alît in Est, cit și în Vest — că un război nuclear ar constitui sfîrșitul tuturor. Cu toate acestea, nu sint luate măsurile destinate să ne ferească de un pericol atit de mare care confruntă întreaga omenire.In continuare, vorbitorul a spus : Aș vrea să remarc un aspect care nu trebuie să ne scape — și anume, să menționez faptul că din punct de vedere al timpului, din momentul in care undeva în Europa — să luăm ca exemplu Bonnul — se apasă pe buton nu mai rămîne la dispoziție decît un minut, un minut și jumătate pentru a fi atinsă, spre exemplu, Praga. Cine ar putea să ia o decizie politică in momentul in care sîntem conștient! de existența unui timp atit de redus ? De asemenea, trebuie să se ia în calcul faptul că o rachetă „Pershing-2" are nevoie de 5 pină Ia 6 minute pentru a atinge Moscova. Acest lucru înseamnă că, practic, conducerea politică a unei anumite țări nu are timpul necesar să ia decizii. In consecință? va trebui să se recurgă la computere, care, actionind pe baza informațiilor de care dispun, a principiilor pe baza cărora au fost programate de guverne, vor acționa de sine stătător.Oamenii de știință americani au estimai, pe baza calculului probabilităților, că Ia fiecare 39 de ani este ffosibil un război datorat greșelilor tehnice. Acest lucru se află permanent in conștiința noastră, a poporului român, in gindirea președintelui Nicolae Ceaușescu. De aceea luptăm și noi, și dumneavoastră, ca să evităm catastrofa nucleară. De aceea, consider câ are absolută dreptate președintele Nicolae Ceaușescu cind afirmă că un eventual război nuclear între cele două sunermiteri ar avea ca un prim și principal rezultat distrugerea tdtală a continentului european. De aceea, consider că guvernele europene și popoarele — subliniez insă în mod deosebit rolul guvernelor — au datoria ca, dincolo de apartenența lor la diferitele blocurj, să acționeze mai energic P« acest front al păcii, pentru că nu sînt suficiente numai mișcările pentru pace ■J— și guvernele trebuie să acționeze mai energic.Pentru noi, prima măsură — și cea mai importantă — în vederea
CAPITALĂse afla aliniată o gardă militară. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Elene și Republicii Socialiste România.

★
Andreas Papandreu s-a născut la 5 februarie 1919, in insula Chios, și 

este fiul cunoscutului om de stat 
grec Glieorghios Papandreu. A ab
solvit cursurile universității Har- 
ward din S.U.A. Timp de mai mulți 
ani predă, in calitate de profesor de 
economie, la universități cunoscute 
din S.U.A., Suedia, Canada și publi
că o serie de lucrări pe teme econo
mice șt politice.

In 1964 este ales deputat in parla
ment din partea Partidului Uniunea 
de Centru, condus de Gheorghios 
Papandreu,. După victoria in alegeri 
a Uniunii de Centru devine minis
tru pe lingă primul ministru, apoi 
ministru supleant la Ministerul 
Coordonării Economice (1964—1965). 
In aprilie 1967 — cind are loc lovi- 
pentru dezvoltarea cooperării dintre România și Grecia pe terțe piețe.In timpul convorbirilor s-a apreciat că există condiții pentru sporirea in continuare a schimburilor comerciale între cele două țări. în acest sens s-a evidențiat necesitatea ca de ambele părți să se acționeze in vederea îmbunătățirii permanente a structurilor schimburilor bilaterale, creșterii volumului schimburilor comerciale pe baze stabile și de perspectivă, prin încheierea unor acorduri de lungă durată.Cei doi prim-miniștri și-au exprimat dorința de a da un conținut tot mai bogat colaborării dintre cele două țări în domeniile științei, cul

fiind acordată problemelor dezarmării.Schimbul de păreri a reafirmat do; rința celor două țări de a intări conlucrarea pe arena mondială, de a acționa, in continuare, pentru a pune capăt politicii de înarmare, pentru schimbarea cursului periculos al evenimentelor spre catastrofa nucleară, în direcția unei politici noi. de destindere, de dezarmare, pace și colaborare in lume.. Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, ințe- legere și stimă reciprocă.

evitării unui 'război nuclear este încetarea experiențelor nucleare. Apreciez în mod deosebit hotărîrea lui Mihail Gorbaciov de a prelungi pină la sfîrșitul acestui an moratoriul unilateral privind experiențele nucleare. Ne exprimăm dorința și contribuim, pe măsura puterilor noastre, ea și din partea Casei Albe sâ existe o asemenea decizie. Și noi, ca și dumneavoastră, dorini sâ se realizeze o nouă intilnire, încă în cursul acestui an, a celor doi conducători. De aceea, consider că este foarte justă observația președintelui Nicolae Ceaușescu in sensul că, pentru a se încheia cu rezultate pozitive o asemenea intilnire, este necesar să fie bine pregătită, astfel incit să se realizeze pași concreți ; chiar dacă aceștia vor fi mici, totuși să existe pași pozitivi ia această intilnire.Sîntem intru totul de acord cu principiul că țările trebuie să soluționeze diferendele dintre ele prin dialog, și nu pe calea armelor. Credem în mod sincer în cauza păcii, ca și în dialogul dintre țări, dintre guverne.In continuare, primul ministru al Republicii Elene a prezentat poziția tării sale in problema cipriotă.După cum este cunoscut — a spus premierul elen — noi am fost de acord în ceea ce privește roiul O.N.U. și al secretarului general Cuellar in soluționarea problemei cipriote. Cred — a subliniat vorbitorul — că ar trebui să se considere ca o concesie și ca o mare contribuție la cauza păcii faptul că, deșt o mare parte a teritoriului Ciprului se află sub ocupație străină, s-a acceptat totuși dialogul. Atit guvernul cipriot, cit și Grecia sint intru totul de acord cu rezoluțiile pertinente ale O.N.U. Ne-ati dat deplină satisfacție toate comunicatele, toate rezoluțiile și toate declarațiile O.N.U. Dar pur și simplu nu sint puse in aplicare. Și tocmai aici este problema noastră.In continuare, primul ministru al Republicii Elene a spus : Mîine vom avea prilejul să discutăm și problemele peninsulei noastre. Și sint sigur că vom cădea de acord asupra necesității dezvoltării pe mai departe a relațiilor dintre țările noastre, care sint excelente. Deja cele două delegații au avansat foarte mult in ceea ce privește cooperarea în domeniul economic.Cred că și noi trebuie să subliniem bucuria mare eu care am ascultat propunerea dumneavoastră privind reducerea cu 5 la sută a cheltuielilor militare. In loc să crească anual cu circa 3 la sută — aceasta este situația in zona țărilor occidentale, nu cunosc care este situația țârilor socialiste —, aceste cheltuieli vor trebui să înceapă să se reducă.Din partea președintelui Republicii Elene, domnul Christos Sartzetakis, am adresat invitația călduroasă ca președintele Republicii Socialiste România să ne facă o vizită. Totodată, vă dezvălui că am căzut de acord să procedăm la semnarea unui tratat de colaborare și prietenie intre țările noastre.Aș vrea, domnule președinte, domnule prim-ministru, prieteni, să subliniez, din nou, marea bucurie și satisfacție pe care o resimțim cu prilejul acestei vizite în legătură cu înțelegerile pe care le-am realizat.Aș vrea să toastez :In sănătatea dumneavoastră.Pentru dezvoltarea pe mai departe a prieteniei și colaborării dintre țările noastre. (Aplauze).
tura de stat — este arestat, iar in 
anul următor se refugiază in străi
nătate.

în 1968 întemeiază Mișcarea Pan- 
elenă de Eliberare (P.A.K.),- care 
desfășoară o activitate susținută 
pină la căderea regimului dictato
rial, in iulie 1974. De indată ce este 
restabilită democrația in Grecia, se 
întoarce din exil și întemeiază 
Mișcarea Socialistă Panelenă — 
PASOK, partid socialist, de largă 
audiență in masele populare, care 
devine — după scrutinul din 1977 
— principalul partid al opoziției. 
La alegerile din octombrie 1981, 
PASOK obține majoritatea locu
rilor in parlament.

tn octombrie 1981, liderul PASOK 
formează guvernul — primul gu
vern socialist din istoria Greciei 
moderne. In urma alegerilor din 
iunie 1985, Andreas Papandreu este 
investit din nou ca prim-ministru al 
Greciei.

turii, artei, turismului, pentru o tot mai bună înțelegere și cunoaștere reciprocă intre popoarele român și elen, pentru adîncirea ■ prieteniei româno-elene.La convorbiri, desfășurate intr-o atmosferă cordială, au participat loan Totu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Necula, ministrul industriei electrotehnice, alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea, Karolos Papouiias, ministrul afacerilor externe, alte persoane oficiale elene.Au fost de față ’ambasadorul României la Atena, Nicolae Ecobescu, și ambasadorul Greciei la București, Dimitri Serbos.

Cronica zileiLa 10 septembrie, tovarășa Lina Ciobanu. membru a! Comitetului Politic Executiv ai C.C. a! P.C.R., președintele Consiliului Cenți al al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a avut convorbiri cu Saad Mohamed Ahmed, președintele Federației Generale a Sindicatelor din Egipt, ministru pentru problemele forței de muncă și pregătirii profesionale. care se află în tara noastră la invitația U.G.S.R.Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri și informații in legătură cu dezvoltarea economică și socială a celor două țări și cu privire la activitatea desfășurată de sindicate.De ambele părți s-a subliniat hotărîrea de a se acționa pentru dezvoltarea in continuare a bunelor legături dintre Uniunea Generală a Sindicatelor din România și Federația Generală a Sindicatelor din Egipt.
VASLUI : Cantități 

suplimentare de materiale 
recuperabileConcomitent cu activitatea productivă. de valorificare superioară a materiilor prime, în toate unitățile economice din județul Vaslui, in instituții, cartiere și la sate se desfășoară ample acțiuni de recuperare a materialelor refolosibile. De la începutul anuiui și pină în prezent, din localitățile vasluiene au fost colectate, preluate de întreprinderea județeană de profil și expediate peste prevederi 3 640 tone fier vechi. 420 tone fontă, 38 tone alamă, 14 tone aluminiu și alte însemnate cantități de hîrtie. textile, cauciucuri uzate, cioburi de sticlă etc. (Petru Necula).

SATU MARE : Folosirea 
energiei neconvenționaleIn’ acest an, in județul Satu Mare au fost puse in funcțiune 16 instalații de biogaz Ia sate, panouri solare la întreprinderea de piese de schimb și utilaje pentru industria chimică și Ia blocurile din noile ansambluri de locuințe din Satu Mare, precum și 8 instalații eoliene utilizate in unitățile agricole. Conform programului județean privind utilizarea energiei neconvenționale, pină la sfîrșitul anului numărul instalațiilor de biogaz, solare și eoliene urmează să ajungă la 188. (Octav Grumcza).
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vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 septembrie, ora 21 — 14 
septembrie, ora 21. în țară : Vremea 
va fi în general instabilă în vestul, 
centrul și nordul țării, unde cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea ploi loca
le care vor avea și caracter de aversă, 
în restul teritoriului cerul va fi varia
bil, iar ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat cu intensi
ficări în zona de munte și estul țării. 
Temperatura aerului va marca o ușoa
ră scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, izolat mai coborîte 
în depresiuni, maximele între 17 și 27 
de grade, local mai ridicate tn sud în 
prima zi.' Pe alocuri, ceață slabă. în 
București : Vremea va fi schimbătoare 
cu cerul variabil, favorabil ploii sla
be. Vîntul va sufla slab pină la mode
rat. Temperatura aerului va marca o 
ușoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse intre 9 și 12 grade, maximele 
între 23 și 27 de grade.

Primul meci, primul succes categoric in noua ediție a Campionatului european de fotbal

România - Austria 4 - 0! Bravo, tricolori!Amatorii de fotbal, și nu numai ei, au trăit ieri deplina satisfacție a unei superbe și incintătoare victorii, o victorie a echipei naționale așa cum ne doream și o așteptam cu toții de multă vreme. Intrînd pe teren deciși să nu precupețească nici un efort, sâ nu lase partenerilor nici o șansă și să-și impună jocul șl valoarea, toți cei 13 fotbaliști, cărora antrenorii Mircea Lucescu și Eme- rich Jenei le-au acordat credit, s-au angajat trup și suflet in lupta sportivă și au învins. Nu cu un scor neconcludent, abia smuls, ci înscriind în poarta reprezentativei austriece nu mai puțin de patru goluri (unul mai frumos decît altul), fără să primească nici unul.Miile de spectatori, cit și milioanele de telespectatori și radioascultă- tori au urmărit, desigur, minut cu minut, filmul acestui meci care le-a umplut inimile de bucurie. Derulăm acum acest film al unui joc frumos, plin de dăruire, cu bucuria de a retrăi momentele mai importante ale meciului și a propune, totodată, unele concluzii și învățăminte. Pentru că — ne face plăcere să spunem — fotbalul românesc a ajuns, după cunoscutele reușite din ultima vreme, să invete și din succese !Cei unsprezece tricolori care au început jocul au fost : Moraru — Iovan. Belodediei, Bumbescu — Ma- teuț, Rednic, Boldni, Klein — Cămătaru. Pițurcă, Hagi. De partea cealaltă, formația Austriei : Lindenber- ger — Lainer, Brauneder. Weber, Messlender — Kienast, Baumeister, Tiirmer, Degeorgi — Polster, Schachner.După cum se vede, tn fața Inti- neritei echipe a „Wunderteam"-ului, care se știa că joacă doar cu doi atacanți, împinși mult in față, pe centru, antrenorii noștri au prezentat o formație fără un fundaș (Ungureanul, optind pentru aportul încă unui mijlocaș de legătură (inițial tr.ebuia să joace ori Rednic. ori Ma- teut. dar au început meciul amin- doi). Ideea tactică s-a dovedit inspirată, oaspeții nepunind nici o problemă pe partea noastră stingă (rămasă sub supravegherea lui Bumbescu,' drept sarcină suplimentară). iar fotbaliștii români aslgurin- du-și o totală superioritate teritorială. exprimată orin țesături de pase (care deveneau mai precise pe măsură ce ai noștri se încălzeau și intrau in joc) și prin multe, multe șuturi la poartă.Carnetul de însemnări arată că în

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod deosebit, In numele poporului Uruguayan, a) guvernului si al meu personal, pentru urările sincere de prosperitate transmise de dumneavoastră cu prilejul sărbătoririi aniversării independenței noastre.
JULIO MARIA SANGUINETTI

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

Au tocondu cere a 
și autogestiunea(Urmare din pag. I)țelor de producție și a diviziunii sociale a muncii in țara noastră, nivelul maturizării relațiilor socialiste de producție si al perfecționării suprastructurii. evoluția structurii sociale a tării, contextul internațional în care se desfășoară viața economică, gradul de pregătire, cultură și experiență economică și politică al oamenilor muncii, în general, și al cadrelor, în special, măsura cunoașterii si satisfacerii cerințelor legilor econordice obiective, dezvoltarea și perfecționarea democratismului economic socialist. Sensul general al perfecționării mecanismului economic este acela al ridicării gradului de eficiență al utilizării diferitelor categorii de resurse (naturale umane, financiare, tehnice, științifice etc.) in vederea satisfacerii nevoilor — aflate in continuă creștere — materiale și spirituale ale tuturor membrilor societății.In spiritul acestei viziuni, măsurile adoptate pe linia înnoirii mecanismului economico-financiar exprimă modalitatea prin care partidul nostru, sub directa Inrîu- rire a gîndirii teoretice a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. rezolvă problemele ce stau în fața tării in actuala etapă pe plan economico- social. acționează pentru a depăși contradicțiile apărute între baza tehnico-materială modernă creată și eficiența nesatisfăcătoare cu care este utilizată, între dezvoltarea forțelor de producție, atit în componenta sa materială, cit și umană, pe de o parte, și diferitele laturi rămase în urmă ale relațiilor de producție, pe de altă parte, între sistemul de interese și cel practic de stimulente și răspunderi, intre necesitățile de desfășurare tot mai largă a democratismului economic socialist și limitele care le punea vechiul mecanism economico-financiar. Iată de ce secretarul general al partidului a subliniat adeseori că trecerea la aplicarea fermă a noului mecanism economic a necesitat și necesită încă o luptă susținută pentru promovarea consecventă a noului și învingerea conservatorismului.Măsurile adoptate, incepînd din anii '70, trebuie privite ca un tot unitar. In care componentele nu numai că se completează reciproc, dar sint și interdependente. Așa se explică faptul că afirmarea și perfecționarea autoconducerii muncitorești revoluționare, ca principiu de bază, tn îmbinare organică .cu acela al conducerii unitare a economiei pe baza planului național unic, s-a realizat o dată cu aplicarea âutogestiunii economico-finan- ciare a unităților bazate pe autofinanțare, cu perfecționarea sistemului de planificare, a creditului și prețurilor, cu perfecționarea cointeresării materiale a unităților și oamenilor muncii, a mecanismului de conectare a economiei românești Ia circuitul economic mondial, cit și a sistemului de Indicatori in vederea unei mai bune co- mensurări a efortului făcut în economie și a efectelor utile dobindi- te, ca și pentru a înlătura o seamă de contradicții din sistemul eficientei economice.In stabilirea acestor măsuri, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recentul congres, „am pornit de 

prima repriză — deși jocul nu a avut spectaculozitatea și forța percutantă ce avea să le capete după pauză — scorul marilor situații de gol a fost 8—3 ! (la cornere 9—2).Hagi (în minutele 5, 25, 35 și 37) a șutat periculos, dar cind el a greșit ținta, cind portarul austriac a intervenit salutar. Nici Klein (min. 20). nici Belodediei (lovitură fulgerătoare cu capul in min. 27) și nici Cămătaru (șut năpraznic în portarul ieșit in disperare de cauză — min. 44) nu au reușit golul. Atit de așteptatul și meritatul gol a venit abia în ultimele secunde ale reprizei — cind. după faza lui Cămătaru, cornerul este executat de Bdloni, mingea ajunge în fața porții, un fundaș respinge greșit și Iovan (a- flat acolo, atent),'înscrie imparabil : 1—0 pentru România ! Jucătorii noștri pleacă la cabine liniștiți că „s-a spart gheața", noi, spectatorii, așteptăm repriza a doua cu speranțe renăscute.După pauză, scorul situațiilor de gol este 12—4, ceea ce ilustrează și rnai convingător spiritul ofensiv al fotbaliștilor noștri. Acum vin și goluri mai multe : în minutul 61, B6- loni deschide pe Rednic, care scapă singur in careu, centrează înapoi, și Lăcătuș (intrat in repriza a doua, in locul lui Pițurcă) reia cu siguranță în gol : 2—0. După numai trei minute, altă fază de mare spectacol realizată de Cămătaru este încheiată cu lovitură liberă și mingea ajunge la Iovan — care o catapultează in plasă de la 17 m : 3—0. Jocul curge Intr-un singur sens și toată lumea așteaptă 4—0. Dar, pe rind. Bălăci (intrat, intre timp, in locul lui Mateuț) ratează de trei ori și Cămătaru de două ori. In schimb, jucătorii austrieci — dorind parcă să demonstreze că. totuși, reprezintă o forță fotbalistică — sint ei de patru ori pe punctul de a înscrie golul de onoare. Se opun, însă. Belodediei (salvînd. „in extremis". cu un splendid efort, de pe linia porții) și de trei ori Moraru (cum o mai făcuse și în primele 45 de minute). Pină la urmă, vine și golul al patrulea (tot în ultimele secunde de repriză ; autor : Hagi), pentru a consfinți o victorie categorică și binemeritată.A fost, incontestabil, o victorie a valorii și experienței — superioare — dar, deopotrivă, și a gindirii tactice si a splendidei dăruiri în lupta sportivă. Reușind să lege jocul din ce in , ce mai bine, dovedind sudură sufle

la legile economice obiective, de la experiența noastră și a altor economii socialiste, precum și a economiei capitaliste. Nu am ținut seama de șabloane sau dogme, am pornit si pornim de la realitățile societății noastre, păstrînd ferm principiile socialismului științific".Din păcate, uneori măsurile de perfecționare a mecanismului de funcționare a economiei au fost privite de unele cadre de conducere din economie unilateral, doar sub anumite laturi, in sensul exacerbării drepturilor pe care aceste măsuri le confereau și minimalizării răspunderilor ce le impunea obligatoriu. Așa se face că s-a ajuns la .situații de nesocotire a rigorilor creșterii eficienței economice. de cheltuire neeconomicoasă a fondurilor materiale șl bănești puse lă dispoziție de societate.Or. manifestarea autenticei democrații muncitorești revoluționare impune realizarea unei depline unități în cadrul autoconducerii. o unitate deplină între drepturi și obligații, între inițiativă și responsabilitate. Expresia concretă a existenței acestei unități dialectice o reprezintă autogestiunea — suportul material al autoconducerii muncitorești. Numai întrepătrunderea puternică a autoconducerii muncitorești cu autogestiunea economico- financiară este in măsură să asigure creșterea rolului factorilor intensivi, calitativi în întreaga activitate economică, stimularea gospodăririi cu înaltă eficiență și răspundere a tuturor resurselor materiale și băriești. obținerea unor beneficii în măsură să asigure atit creșterea contribuției unităților productive la constituirea fondurilor generale ale societății, cit si resursele necesare autofinanțării.Această idee de fond a găsit largi dezvoltări in recenta cuvintare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care s-a subliniat faptul că noile măsuri de perfecționare p întregului sistem de autoconducere muncitorească, inițiate în ultimele luni, au in vedere „întărirea răspunderii consiliilor de conducere, a adunărilor generale in conducerea întregii activități economice și sociale". Se urmărește cu precădere normarea corespunzătoare a cheltuielilor materiale, de muncă, a fondurilor și mijloacelor circulante, în așa fel incit, în orice moment. in fiecare sector, în fiecare unitate și pe ansamblu, să 'se poată stabili ce se produce, la ce nivel tehnic, cu ce costuri se realizează producția respectivă.Toate aceste probleme de fond ale funcționării mecanismului economico-financiar perfecționat au făcut obiectul uYior dezbateri aprofundate in .cadrul celui de-al III-Iea Congres al oamenilor muncii, dezbatere încheiată cu programe care răspund pe \ deplin necesităților și voinței poporului, forței materiale, tehni- co-științifice a patriei noastre. Cheia înfăptuirii cu succes a acestor programe rezidă în funcționarea la cei mai înalți parametri a sistemului democrației muncitorești revoluționare, sistem ce oferă cele mai largi posibilități de exprimare a capacităților creatoare ale tuturor celor ce muncesc spre binele și prosperitatea României socialiste.

tească între componenții celor patru echipe de club care au alcătuit echipa națională, manifestind o aprigă și frumoasă dorință de a reprezenta cu cinste și succes culorile sportive naționale. tricolorii au reușit ieri ceea ce le dorim să țintească și să reușească mereu de acum înainte : o evolutife matură și sigură, o orientare spre fotbalul modern, ofensiv, o exprimare fructuoasă prin goluri care de care mai frumoase și mai aplaudate.Evidențieri ? Sigur că se pot face și de data aceasta, ca după orice meci : Cămătaru ni s-a părut cel mai în formă, cel mai inspirat, mai luptător și mai de temut pentru adversari ; deși nu a înscris nici un gol, a „pregătit" două, a dat multe pase excelente și a șutat fără cruțare spre poartă. Bălodedlci a jucat fără greșeală în apărare, (salvind ca prin minune șl mingea din min. 71), fiind o dată gata, gata să și marcheze gol. Iovan a luptat cu si- guranța-1 cunoscută și a înscris de două ori. Dar Boliini (căpitanul echipei, în acest meci), dar Hagi, dar Moraru, Bumbescu și ceilalți nu ar merita evidențiați ? Cum de nu, merită cu toții. Ceea ce și facem, încheind considerațiile despre acest joc cu ceea ce scria la sflrșit pe tabela electronică de marcaj a stadionului „Steaua" (clubul militar orga- nizind ireproșabil acest eveniment sportiv) ; Felicitări, învingători !După cum se știe, meciul România—Austria a deschis seria jocurilor din cadrul primei grupe preliminare (pentru Campionatul european de fotbal — ce va avea turneul final în R.F.G., peste doi ani) din care mai fac parte echipele Spaniei și Albaniei. Următorul meci din grupă : Austria—Albania (15 octombrie). Următorul nostru meci : Spania— România (12 noiembrie).Cursa calificării va fi lungă, va fi dificilă, dar fotbalul nostru are de-acum capacitatea și experiența s-o ciștige. Cum ? Fiind mereu la înălțimea ștachetei ridicate ieri in fața formației Austriei, făcînd mereu dovada aceleiași impresionante dăruiri, aceleiași dorințe de a reprezenta cu onoare culorile patriei, așa cum au făcut-o in meciul inaugural al acestei noi serii a Campionatului european. Ii urăm succes, succes deplin !
Gheorqhe MITROI

I

Au fost discutate, de asemenea, o serie de probleme cu privire la dezvoltarea relațiilor economice, tehni- co-științifice, culturale dintre cele două țâri. Și in acest domeniu am căzut de acord să acționăm în direcția extinderii relațiilor, a realizării unui inâlt nivel al schimburilor economice, al cooperării in producție. Stabilind toate acestea, consider că răspundem intereselor celor două popoare, care au conlucrat întotdeauna in mod prietenesc, s-au întraju- torat, inclusiv în lupta de eliberare națională.In continuare, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : Ara făcut un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale — și vom continua, mîine, să discutăm alte probleme.Avind in vedere situația internațională gravă, este de înțeles că ne-am concentrat in primul rind atenția asupra problemelor dezarmării și păcii. Abordind in primul rind aceste probleme, am pornit de la faptul că situația internațională se menține gravă, continuă să se acumuleze noi armamente, Inclusiv armamente nucleare, ceea ce duce la creșterea pericolului unui război mondial, care s-ar transforma inevitabil intr-un război nuclear. Dar intr-un război nuclear nu vor fi nici un fel de învingători ; va fi pusă in pericol însăși existența vieții pe planeta noastră. In ce privește Europa, unde sînt concentrate cele mal mari cantități de arme nucleare — și de o parte și de alta — un asemenea război ar duce la dispariția continentului nostru, a tuturor națiunilor.Este necesar să facem totul pentru a se ajunge la o înțelegere corespunzătoare intre Uniunea Sovietică și S.U.A. cu privire la dezarmarea nucleară, cu privire la trecerea la reducerea, în următorii cinci ani, cu la sută, a armamentelor conven- jnale, penfru continuarea acțiunii de eliminare completă a armelor nucleare și continuarea dezarmării generale.Este foarte importantă o Intilnire Intre conducătorii sovietici și americani ; dar o asemenea intilnire trebuie să ducă la unele înțelegeri, la unii pași reali in direcția dezarmării și destinderii.In același timp, țările europene, ca și alte popoare, trebuie să-și asume o răspundere mai mare și să acționeze pentru realizarea dezarmării și destinderii. Problemele sînt de o asemenea gravitate și complexitate incit nu se pot rezolva numai de cele două mari puteri. Este necesar ca toate statele, popoarele, și — repet — in primul rind cele din Europa, unde sînt concentrate cele mai puternice arme nucleare, să-și asume răspunderea și să acționeze pentru a realiza acest deziderat vital al omenirii.Na pronunțăm pentru realizarea •mui acord la Conferința de la 'ikholm in vederea dezarmării,
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului roman, Constantin Dăscălescu, miercuri a sosit în Capitală primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu, care efectuează o vizită de prietenie in România.Noua vizită a premierului elen In țara noastră reprezintă o expresie a bunelor relații statornicite între România și Grecia, a evoluției ascendente a tradiționalelor raporturi de prietenie și colaborare multilaterală dintre popoarele noastre, a dorinței comune de a le conferi noi dimen- i siuni. în același timp, vizita și noul dialog la nivel înalt vor contribui la întărirea conlucrării româno-elene pe plan internațional pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate în regiunea balcanică, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a conviețuirii pașnice, fără arme nu
Miercuri dimirțeața au avut loc, la Palatul din Piața Victoriei, convorbiri intre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, și primul ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.In cadrul convorbirilor au fost examinate rezultatele obținute în dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre România și Grecia, îndeosebi în domeniul economic. S-a subliniat rolul determinant a! dialogului la nivel înalt, statornicit intre Republica Socialistă România și Republica Elenă. în extinderea permanentă a relațiilor dintre cele două țări pe multiple planuri.
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ASUL INTERNAȚIONAL 
w al păcii în lume
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Conferință consacrată întăririi încrederii 
și securității internaționaleVIENA 10 (Agerpres). — La Centrul O.N.U. din Viena s-au deschis, miercuri, lucrările conferinței internaționale cu tema „Căile de întărire a încrederii și securității in- ' tcrnaționale". La acest forum participă parlamentari, diplomați, oameni de știință din numeroase țări ale lumii, precum și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite. Conferința, care va dura trei zile, se desfășoară în cadrul Anului In-

Stăvilirea cursei înarmărilor 
pentru10 (Agerpres). — problemă mai se-

ternațional al Păcii, proclamat de O.N.U.în cursul dezbaterilor participanta au relevat că, în actuala situație internațională, cele mai eficiente căi de asigurare a securității popoarelor sînt reducerea arsenalelor nucleare, neadmiterea transferării cursei înarmărilor in spațiul cosmic și încetarea oricăror experiențe cu arma atomică.
vitalăNEW YORKNu există astăzirioasă și mai importantă decit cea a curmării cursei înarmărilor — au subliniat la o conferință de presă organizată la New York reprezentanții organizației internaționale „Pentru o lume mai bună", care ț cuprinde oameni politici, militanți , pe tărim obștesc, universitari. ' Arsenalele sînt completate zilnic l cu noi tipuri și . sisteme de arme ’ care destabilizează situația interna-

conferința că miliar-
necesitate 

omenirețională, s-a apreciat la de presă, subliniindu-sede și miliarde de dolari sînt chel- tuiți pentru arme în loc să fie folosiți pentru soluționarea probleme social-economice gente — eliminarea foametei, epidemiilor, lupța împotriva secetei. Eforturile trebuie orientate cu prioritate In direcția încetării acumulării de arme nucleare, au relevat reprezentanții organizației „Pentru o lume mai bună“.
unorsir in-
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La chemarea mai multor organizații antirâzboinice americane, in numeroase orașe din S.U.A. se desfășoară manifestații de protest împotriva continuării experiențelor cu arma nucleară. în fotografie: manifestație antinucleară pe străzile orașului Chicago
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Crește mișcarea de împotrivire față de politica

PRETORIA 10 (Agerpres). — Climatul de violență, determinat de politica de apartheid promovată de regimul minoritar, persistă în R.S.A., soldîndu-se cu noi nești. Agenția France tează, citind surseR.S.A., că marți, alte două persoane de culoare au fost ucise, ridicînd, astfel, la 295 numărul celor care și-au pierdut viața in timpul unor incidente în perioada -de la instaurarea stării de urgență, 12 iunie a.c., și pină în prezent.întreaga comunitate de culoare din Republica Sud-Africană se află sub impactul evenimentului tragic de marți, cînd trei negri, acuzați de autoritățile rasiste de a fi participat la atentate, au fost executați, în ciuda unor apeluri interne și internaționale de a li se comuta pedeapsa.' Frontul Democratic Unit (U.D.F.), cea mai largă grupare antiapartheid, a respins acuzațiile formulate împotriva celor trei victime, arătînd că ei nu sînt „criminali de rînd, ci luptători într-un război de eliberare". Măsura extremă adoptată de autorități nu poate fi în nici un fel considerată drept un act care ar ajuta procesului re-

victime Presse oficiale ome- rela- din

BEIJING 10 (Agerpres). — Secretarul general al C.C. al P.C. Chinez, Hu Yaobang, a declarat că atît timp cit ambele părți manifestă sinceritate, China șl S.U.A. pot coopera în domeniile economic, științific, tehnologic, cultural. în cadrul unei întilniri cu o delegație reprezentînd „Enciclopedia Britanica INC", din S.U.A., Hu Yaobang a prezentat cooperarea de pină acum în domeniile culturii
Declarație a Biroului Politic

ORIENTUL MIJLOCIU Un interviu al secretarului general

subliniatU.D.F.,concilierii în R.S.A. — a un purtător de cuvînt al citat de agenția U.P.I.Agențiile internaționale transmit, pe de altă parte, vernul de la Pretoria a hotărît închiderea pentru restul anului de învățămînt a numeroase școli frecventate de negri. în localitățile unde se aplică această nouă măsură abuzivă au loc acțiuni de protest ale elevilor și părinților. Și cu .acest prilej, ei reclamă condiții nediscriminatorii în toate instituțiile de înyă- țămînt din țară și suspendarea măsurii privind prezența poliției armatei în școlile frecventate de copiii de culoare.După cum informează agenția France Presse, cvasitotalitatea celor 8 000 de mineri de la minele de aur Beatrix, din zona centrală a R.S.A., continuă greva declanșată duminică seara. Potrivit Uniunii (N.U.M.), făptui că securitate gloanțe de cauciuc în participau la o reuniune rănind 16 persoane.
unuiNaționale greva este membri aiale guvernului de

de presă că gu-

și

comunicat al a Minerilor un răspuns serviciilor au tras mineriisindicală,
la de cu ce

și științei ca un punct de plecare, sugerînd că cele două părți ar trebui să exploreze posibilitățile de cooperare și In alte sfere de activitate și pe o scară mai mare transmite agenția-China Nouă.
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Inițiativă a mișcării pacifiste din CanadaOTTAWA 10 (Agerpres). — Organizațiile militanțil'or pentru pace din provincia canadiană Ontario își intensifică acțiunile în favoarea declarării acestei provincii drept zonă liberă de arme nucleare. în următoarele Șăptămîni va fi prezentat în adunarea legislativă
un proiect de rezoluție ce prevede interzicerea amplasării, experimentării și transportului armelor nucleare in întreaga provincie.Pină în prezent, in Canada au fost declarate libere de arme nucleare 85 de orașe și provincia Manitoba.

Convorbiri franco-vest-germanePARIS 10 (Agerpres). — Președintele Francois Mitterrand l-a. primit pe cancelarul R.F.G.. Helmut Kohl, aflat în vizită oficială la Paris, în cadrul consultărilor periodice franco—vest-germane. în cursul convorbirii au fost abordate probleme ce se vor afla pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni la nivel înalt a C.E.E., din luna decembrie, precum și aspecte ale relațiilor bilaterale.

De asemenea, s-a efectuat un schimb de opinii șl informații cu privire la combaterea terorismului, menționează agenția France Presse.Cu prilejul vizitei, cancelarul a avut, de asemenea, convorbiri cu premierul francez, Jacques Chirac, întrevederea fiind axată pe ansamblul raporturilor dintre cele două țări în diferite domenii.

PARIS 10 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.C. Francez a dat publicității o declarație în care, după ce se referă la o serie de probleme social-economice, între care șomajul, ce confruntă milioane de francezi, relevă : Linia adoptată de Congresul al XXV-lea al partidului vizează echitatea, egalitatea și libertatea socială, cheamă la reforma democratică a statului, a ■ vieții politice șl administrației întreprinderilor. Comuniștii luptă pentru o societate a umanismului și frăției, pentru o societate fără violență, ură și rasism, pentru pace și dezarmare. Uriașele mijloace irosite mărilor trebuie luționarea problemelor existente.Biroul Politic al C.C. al P.C.F. a. adresat comuniștilor chemarea de a începe o amplă dezbatere asupra problemelor care stau în fața țării și poporului, dezbatere care va contribui la coeziunea maselor în lupta pentru schimbări în societatea franceză. Această dezbatere trebuie să fie situată In centrul activității politice a partidului în perioada următoare — se spune în declarație.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Comandamentul militar israelian a declarat așa-numita „zonă de securitate", creată de Israel în sudul Libanului, drept „regiune militară în care toate activitățile politice, sociale și religioase vor fi interzise începind de la 15 septembrie" — transmite agenția Taniug, citind o declarație a comandantului forțelor israeliene din sectorul de sud al Libanului. El s-a intîlnit cu oficialități locale libaneze pentru a le informa despre hotărîrea luată.Marrack Goulding, secretar general adjunct al O.N.U., referindu-se la turneul pe care îl efectuează în țările din zonă, a subliniat că el vizează examinarea, împreună cu reprezentanții guvernelor libanez, sirian și israelian, a problemei retragerii complete a forțelor israeliene din Liban.
Conflictul dintre Iran și IrakTEHERAN 10 (Agerpres). — Artileria iraniană a supus unor bom- . bardamente instalațiile petrochimice din orașul irakian Basra — se arată intr-un comunicat militar iranian, citat de agenția IRNA. Artileria iraniană a bombardat, de asemenea, unități de infanterie Irakiene aflate pe frontul de sud. menționează agenția citată.BAGDAD 10 (Agerpres). — Avioane irakiene au bombardat o rafinărie petrolieră și o centrală electrică din orașul Tabriz, din nordul Iranului — a anunțat un qomunicat militar irakian, citat de agenția I.N.A. Comunicatul menționează și bombardarea de către avioanele irakiene a unor aglomerări de trupe iraniene, provocind pierderi serioase în muniții și echipament militar.

al C.C. al P.C.U.SInMOSCOVA 10 (Agerpres).tr-un interviu acordat ziarului cehoslovac „Rude Pravo", Mihail Gorbaciov, secretar general P.C.U.S., a subliniat : nostru este de a face un spre dezarmarea reală sincer administrația facă același pas. Dorim să se înregistreze progrese la negocieri, pentru a înlătura pericolul nuclear, în numele securității tuturor și al unei destinderi reale".Reamintind inițiativa sovietică referitoare la lichidarea tuturor armelor nucleare pină la sfîrșitul secolului, M. Gorbaciov a apreciat că, „desigur, aceasta nu este o sarcină simplă, și de aceea propunem soluționarea ei pe etape, ținînd seama de toate complicațiile. Avem în vedere eforturi paralele în direcția lichidării armei chimice și a unor reduceri radicale ale armamentului convențional, urmărind ca. o dată cu dezarmarea, să avansăm și în sfe-

al C.C. al „Obiectivul paș concret și invităm americană să
umani'rele politică, economică și tară ale relațiilor noastre".Referindu-se la relațiile americane, el a spus : „Ne țăm pentru desfășurarea sovieto-americane Ta nivel unei întilniri Care să marcheze un progres vizibil fie și numai în soluționarea uneia sau a două dintre problemele esențiale ale securității internaționale". Ne este străină atitudinea care ar putea fi formulată „totul sau nimic". Totuși, pentru „nimic" nu merită să desfășurăm întilnirea — a spus el. „Vom folosi, în continuare, orice posibilitate în vederea unui dialog constructiv".Timpul pentru adoptarea de hotă- riri comune, responsabile, fie ele și de compromis — a spus, in încheiere, M. Gorbaciov — este lucr cel mai prețios de care dispuni încă. Dar timpul trece repede — o precizat el — tocmai de aceea sînt atît 'de necesare acțiuni concrete.

sovieto- proriun- îmilnirii înalt, a

Economia ungară in primul semestru al anuluiBUDAPESTA 10 (Agerpres). — Agenția M.T.I. informează că, în perioada ianuarie-iulie 1986, producția sectoarelor de stat și'cooperatist ale industriei ungare a depășit cu 1,4 la sută nivelul producției comparativ cu același interval de timp din anul trecut. Producția construcțiilor de mașini a crescut cu 5,3 la sută, iar cea a metalurgiei și industriei materialelor de construcție — cu 3,5 la sutiă. In celelalte ramuri ale industriei, producția ori a rămas la nivelul anului trecut, ori a scăzut.

Peste nivelul mediu s-au toarele industriale care de export.Agenția M.T.I. arată că, rație cu primul semestru al anului trecut, producția agricolă a scăzut cu 6,9 la sută, din care producția vegetală — cu 5,7 la sută.Investițiile capitale în sectorul socialist al economiei au fost cu 3 la sută mai mari decît în perioada corespunzătoare a anului trecut, in prețuri curente.

situat secau sarcini
In compa-

al C.C. al P.C. Francez
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Stoltenberg. Ss prevăd cheltuieli de 271 miliarde mărci, cu 2,9 la sută mai mari față de anul precedent.GENTIILE DE PRESĂ

s-a
cu

pentru cursa înar- folosite pentru so-

INTÎLNIRE CIIINO-SOVIETICA. Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, întilnit miercuri, la Beijing, N. V. Talîzin, prim-vicepreședinteal Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., care se află in vizită in R. P. Chineză — relatează agenția China Nouă.’ In cursul convorbirii dorința reciprocă lațiile economice, plan tehnologic. s-a. exprimat de a extinde re- comerciale șl peSESIUNE. La Paris au început lucrările unei sesiuni a Consiliului Executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație. Știință și Cultură (UNESCO). Părtici- panții — reprezentînd cele 50 de state membre ale consiliului — vor discuta planul pe termen lung al activității organizației, proiectul de buget, precum și alte aspecte privind organizarea activităților viitoare ale UNESCO.

TRATATIVE. comunicatasupra celei , de-a doua runde de convorbiri dintre China Și * Portugalia referitor la reglementarea problemei teritoriului Macao, desfășurate la 9 și 10 septembrie, releva că cele două părți au discutat chestiuni de substanță la fiecare punct de pe agendă, înre- gistrîndu-se agenția China părți au hotărît de convorbiri să jing, in a doua octombrie 1986.

extins din „rațiuni politice importante".

MANEVRE MILITARE. începînd de miercuri. în Marea Japoniei se desfășoară mari manevre navale ale Statelor Unite. La aceste exerciții militare iau parte aproximativ 20 de nave de război, inclusiv portavioane și crucișătoare, care au la bord rachete de croazieră dotate cu arme nucleare.

progrese, informeazăNouă. Cele două ca a treia rundă aibă loc la Bei- jumătate a luniiIIOTARtRE. Conducerea Partidului Liberal-Democrat (de gu- vernămînt) din Japonia a hotărît prelungirea cu încă un an a celui de-al doilea mandat de președinte al acestei formațiuni politice, deținut de premierul Yasuhiro Naka- sone. Un comitet de revizuire a statutului partidului a declarat că mandatul liderului P.L.D. poate fi

CONFERINȚA ANUALA A PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT DIN DANEMARCA s-a desfășurat la Olborg. Declarația finală adoptată de conferință evidențiază că pentru dezvoltarea raporturilor interstatale din Europa trebuie folosite activ posibilitățile de dialog Est-Vest. Documentul reliefează, de asemenea, că, în perspectivă, divizarea Europei in două blocuri trebuie să fie înlocuită cu un sistem unic de securitate. Pe plan intern, declarația critică politica so- cial-economică a actualului guvern de Ia Copenhaga, subliniind că ea duce la agravarea inechităților sociale.

SOLICITARE. Casa Albă a cerut Congresului deblocarea fondurilor necesare construirii unei noi navete spațiale. Agențiile de presă internaționale relevă că sînt necesare 272 milioane dolari pentru realizarea unui vehicul spațial locul navetei „Challenger", care explodat. după cum se știe, puțin timp după lansare, la ianuarie acest an.
îna la 28

PROIECTULR.F.G. pe anul fost prezentat ministrul de
DE BUGET AL financiar 1987 a tn Bundestag de finanțe. Gerhard

ACCIDENT NAVAL. Ciocnirea 
dintre două nave in avele din 
apropiere de Port Harcourt (Ni
geria) t-a soldat cu moartea a 
100 de persoane. Potrivit unui CP’ 
municat dat publicității la Lagos, 
catastrofa a intervenit în momen
tul cînd două vase de pasageri — 
unul cu 400 de persoane la bord, 
altul cu 300 — executau mane
vrele de intrare in zona deltei 
fluviului Niger.
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Contribuții pozitive, în consens cu interesele de pace, 
independență și progres ale tuturor popoarelor
„România dă o înaltă apreciere rolului mișcării de 

nealiniere în soluționarea problemelor grave ale lumii 
contemporane, în afirmarea unei politici noi, democratice, 
de libertate și independență, de respect al dreptului fie- 

alege liber calea dezvoltării salecărui popor de a-și 
economico-sociale“

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul adresat conferinței)

I

în cursul săptămînii trecute au avut loc la Harare lucrările celei de-a VIII-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate — eveniment deosebit de important al vieții internaționale. al luptei pentru recunoașterea dreptului popoarelor la dezvoltare liberă și afirmare de sine, stătătoare, pentru democratizarea raporturilor dintre state, pentru pace, dezarmare și colaborare. Des- fășurîndu-se în condițiile împlinirii a două decenii și jumătate de la crearea mișcării de nealiniere, forumul din capitala Republicii Zimbabwe a pus în evidentă, o dată mai mult, prin lucrările sale și prin documentele adoptate de reprezentanții celor 101 state participante, rolul deosebit de important al mișcării de nealiniere pe arena politică mondială, contribuția marcantă ă acesteia Ia promovarea unor obiective esențiale ale cauzei păcii, destinderii și colaborării internaționale.Interesul deosebit al țării noastre față de lucrările conferinței șira găsit o puternică . expresie prin Mesajul președintelui Nicolae Ceaușescu — adresat conferinței — document de înaltă valoare principială și practică, ce s-a bucurat de aprecierile elogioase ale participanților. ca și in cercurile largi ale opiniei publice internaționale. Evidențiind înalta apreciere a României fșță de rolul mișcării de nealiniere, mesajul a pus în relief marile probleme ale contemporaneității, aflate pe ordinea de zi a conferinței,, a reafirmat pozițiile principiale ale partidului și statului nostru in aceste probleme, hotărirea tării noastre de a acționa în continuare, alături de toate forțele social-politice înaintate, în vederea unor rezolvări în concordanță cu interesele tuturor popoarelor, cu interesele generale ale cauzei păcii și progresului. Schimburile de mesaje de prietenie dintre președintele tării noastre și numeroși șefi de stat și de guvern ai țărilor nealiniate, prilejuite de convorbirile avute de ministrul de externe român în 

timpul conferinței, au pus și ele în relief marea audiență de care se bucură politica externă și întreaga activitate internațională a României socialiste, ale căror obiective sînt identice sau apropiate de ale țărilor nealiniate, inițiativele șefului statului român pentru dezarmare și pace, pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale, pentru reglementarea pe cale pașnică, prin ne
Pe marginea Conferinței la nivel inalt a țărilor nealiniate de la Harare

gocieri a tuturor problemelor litigioase.în cuvîntarea rostită la deschiderea celui de-al III->lea Congres al oamenilor muncii, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat din nou marea însemnătate pe care țara noastră, care participă ca invitată la intreaga activitate a mișcării de nealiniere, a acordat-o conferinței de la Harare : „Considerăm că trebuie făcut totul — a arătat președintele țării — pentru adoptarea unor poziții comune in problemele fundamentale ale lumii contemporane, pentru depășirea unor divergente și neînțelegeri intre tarile nealiniate, ca un factor de importantă deosebită in creșterea rolului și importantei acestor state în soluționarea gravelor probleme ce confruntă astăzi omenirea".Așa cum se știe, lucrările conferinței de la Harare au avut loc în condițiile în care situația internațională se menține deosebit de încordată. îndeosebi datorită continuării cursei înarmărilor, inclusiv a celor nucleare, folosirii forței și amenințării cu forța, menținerii și chiar amplificării unor conflicte, amestecului în treburile interne ale altor state — toate acestea făcînd să crească pericolul unei conflagrații nucleare pustiitoare. Cu atît mai 

mult, în aceste condiții, la conferință s-a pus un pronunțat accent pe problemele privind întărirea unității și solidarității mișcării de nealiniere — condiția de bază a creșterii forței și influentei sale asupra proceselor lumii contemporane. Este adevărat că în dezbateri s-au confruntat opinii și puncte de vedere deosebite, inclusiv opinii divergente — fapt explicabil ținînd 
seama de imensa diversitate a statelor membre, de marea lor varietate în ce privește orînduirea socială, opțiunile ideologice și politice, zonele geografice și stadiile de dezvoltare economico-socială. Important este însă că, pe deasupra aces.- tor deosebiri, lucrările conferinței, documentele adoptate au ■ demonstrat afirmarea voinței țărilor nealiniate de a-și intensifica activitatea pentru marile teluri fundamentale comune. pentru promovarea păcii, securității și progresului generai, pentru respectarea dreptului popoarelor de a fi libere, independente și suverane, stăpîne pe propria soartă, pentru edificarea unei noi ordini economice și politice mondiale. în acest cadru se cuvine menționată hotărîrea de creare a unul organism permanent al mișcării de nealiniere — în vederea aplicării programelor sale.în documentele adoptate — „Declarația politică", „Declarația specială privind Africa australă", „Apelul pentru independența imediată a Namibiei" (documentele privind problematica economică vor forma obiectul unui comentariu distinct)— au fost consemnate obiective și acțiuni care ilustrează convergențe de vederi in probleme din cele mai importante. Faptul că aceste obiective și opțiuni coincid cu telurile 

pentru a căror înfăptuire România, desfășoară o neobosită și multilaterală activitate reprezintă o nouă confirmare a justeței pozițiilor și orientărilor țării noastre, atestă, încă o dată, că politica de pace și înțelegere promovată de România socialistă, răspunzînd intereselor vitale ale poporului român, corespunde întru totul aspirațiilor înaintate ale contemporaneității.Cu deosebită vigoare s-a reliefat în cadrul conferinței necesitatea opririi cursului periculos al evenimentelor, asigurării condițiilor coexistenței pașnice și colaborării dintre state. Omenirea nu a fost niciodată mai aproape de autodistrugere decît acum — se spune în „Apelul" adresat de conferință secretarului general al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov, și președintele S.U.A., Ronald Reagan ; iată de ce — continuă ApeluL — apărarea păcii și preintimpinarea pericolului unui război nuclear constituie principala sarcină a lumii contemporane. în acest context, participants la conferință au cerut U.R.S.S. și S.U.A., celorlalte puteri nucleare să între
prindă măsuri Imediate care să conducă la înlăturarea pericolului unui război nuclear nimicitor. Ia continuarea dialogului in vederea ince-. tării cursei înarmărilor și încheierii de acorduri reale în domeniul dezarmării. S-a subliniat din nou importanța deosebită a unor măsuri practice, concrete, cum ar fi încetarea experiențelor cu arma nucleară, oprirea producerii și amplasării de astfel de arme, crearea de zone libere de arme nucleare etc.In diferite luări de poziție din cadrul conferinței, în documentele acesteia s-au reiterat obiectivele fundamentale ale mișcării de nealiniere, lupta împotriva imperialismului, neocolonialismului și rasismului, împotriva oricăror forme de amestec, de exploatare sau dominație străină. precum și importanța democratizării relațiilor internaționale, a respectării stricte a principiilor noi de relații Intre state, ca singura bază posibilă a unei dezvoltări libere și independente a tuturor popoarelor. S-a reliefat că acum, mai mult ca oricînd, trebuie să se acționeze cu fermitate pentru aplicarea în raporturile dintre state a principiilor de bază ale relațiilor internaționale — principii pe a căror temelie a crescut și s-a dezvoltat mișcarea de nealiniere — egalitatea în drepturi, independenta și suve

ranitatea națională. neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.Una din ideile majore subliniate cu pregnanță în cadrul conferinței, c.a' și în „Declarația politică", o constituie necesitatea rezolvării pe cale pașnică, prin intermediul tratativelor politice, a problemelor litigioase și a diferendelor dintre state, indiferent dacă acestea privesc state membre ale mișcării sau alte țări ale lumii. Aceasta este o cerință capitală a realizării unei destinderi internaționale, ca proces care nu trebuie să. fie limitat doar la anumite zone geografice, ci trebuie să cuprindă întreaga omenire. Pornind tocmai de la această cerință, „Declarația politică" adresează apeluri concrete pentru soluționarea oe cale pașnică, prin negocieri, a situațiilor din Orientul Mijlociu, din Liban, Cipru, America Centrală, a conflictului dintre Iran și Irak etc.Așa cum era și firesc, o atenție deosebită a fost acordată situației din Africa australă, politicii rasiste și de apartheid a R.S.A., conferința condamnind in mod unanim încercările Pretoriei de a menține dominația regimului rasist minoritar, de a perpetua ocuparea Namibiei, de a-și continua și intensifica acțiunile agresive împotriva țărilor independente vecine. Subliniind că apartheidul reprezintă o crimă la. adresa umanității, „Declarația specială privind Africa australă" a stabilit un șir de sancțiuni concrete împotriva R.S.A. și a recomandat, în același timp, crearea unui fond special de solidaritate destinat ajutorării țărilor din „prima linie". La rîndul Său, „Apelul pentru independența imediată a Namibiei" s-a pronunțat pentru aplicarea imediată a rezoluției 435 a Consiliului de Securitate cu privire la Namibia.Pozițiile judicioase care au precumpănit în cadrul conferinței de la Harare, documentele adoptate ilustrează pregnant rolul și contribuția de seamă a acestui moment, în general a mișcării de nealiniere Ia eforturile generale pentru promo-, varea păcii, dezarmării, înțelegerii și colaborării între națiuni. In deplin consens cu aceste cerințe primordiale, România este hotărită să-și intensifice colaborarea cu țările nealiniate, tu statele în curs de dezvoltare. cu toate forțele politico-sociale înaintate de pretutindeni, avînd convingerea că stă pe deplin în puterea acestor forțe ca. acționînd in strînsă unitate, să asigure triumful unei politici noi, de pace, egalitate și progres pe intreaga planetă.
Radu BOGDAN

Măsuri de combatereROMA 10 (Agerpres). — Sub președinția șefului guvernului italian, Bettino Craxi, la Roma a avut loc o consfătuire consacrată examinării căilor și posibilităților de întărire a mijloacelor de luptă împotriva terorismului în Italia. La reuniune au luat parte, între alții, miniștrii de externe, interne și pentru problemele apărării, precum și șefii serviciilor secrete, poliției și ai altor organe de stat. în cadrul consfătuirii s-a apreciat că, în ultima perioadă, în Italia și în alte țări ale lumii se constată o intensificare a acțiunilor
In pregătirea referendumului asupra proiectului 

de constituție a EtiopieiADDIS ABEBA 10 (Agerpres). -- La Addis Abeba s-au desfășurat lucrările plenarei C.C. al Partidului Muncitorilor din Etiopia. Participan- ții au analizat proiectul constituției, elaborat de Comisia constituțională. Proiectul viitoarei legi fundamentale a 'Etiopiei urmează să fie supus aprobării prin referendum, după care urmează să fie organizate ale" geri pentru Adunarea Națională.în cuvîntarea rostită la pienara
Condamnare fermă a represiunilor 

antipopulare din Coreea de SudPHENIAN 10 (Agerpres). — într-un document dat publicității la Phenian și citat de agenția A.C.T.C., C.C. al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei al R.P.D. Coreene condamnă măsurile represive adoptate de regimul de la Seul împotriva activității partidelor politice și organizațiilor din Coreea de Sud. Documentul trece în revistă legisla
SESIUNEA CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL ARABAMMAN 10 (Agerpres). — In capitala Iordaniei. Amman, se desfășoară lucrările celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului Economic și Social Arab, care are înscrise pe ordinea de zi probleme referitoare la dezvoltarea economică a statelor arabe.Intervenind fn cadrul dezbaterilor, secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Klibi. a lansat un apel către țările membre să-și intensifice eforturile proprii și să extindă cooperarea reciprocă în vederea eliminării
Autoritățile chiliene înăspresc 
persecuțiile împotriva opozițieiSANTIAGO DE CHILE 10 (Agerpres). — în urma instituirii stării de asediu în Chile, autoritățile au procedat la numeroase arestări in rîndul oponenților regimului militar. Potrivit .agenției Associated Press, care citează surse guvernamentale, au fost arestați 16 lideri ai unor

a terorismului In Italiaelementelor teroriste pentru destabilizarea situației politice și în a11" scopuri. La reuniune au fost adoi te o serie de măsuri pentru pre. nirea și combaterea .acțiunilor teroriste, înțre care întărirea măsurilor de pază și securitate a sediilor organelor publice, a ambasadelor și altor reprezentanțe străine, precum și a controlului vamal în punctele de frontieră. Totodată, s-au evidențiat necesitatea și importanța cooperării internaționale în lupta împotriva terorismului.
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C.C. al P.M.E., Mengistu Haile Mariam. secretar .general al C.C. al Partidului Muncitorilor din Etiopia, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, s-a referit la însemnătatea amplei dezbateri ce s-a desfășurat în țară asupra proiectului de constituție. El a precizat că au fost avansate peste o jumătate de milion de propuneri privind legea fundamentală, care au fost examinate de Comisia constituțională.
ția instituită de regimul antipopular în ultimii 41 de ani vizînd reprimarea sistematică a partidelor politice și organizațiilor progresiste, precum și măsurile practice de represiune luate .pentru a împiedica activitatea acestora, a militanților in favoarea democratizării societății sud-coreene și reunificării pașnice a patriei.
sărăciei,. relatează agenția China Nouă. în context, el a subliniat importanța dezvoltării intensive a agriculturii pentru ca statele arabe să-și asigure din resursele proprii necesarul de produse alimentare.Pe de altă parte, Chedli Klibi a subliniat faptul că dezvoltarea economică și socială a țărilor arabe nu se poate realiza decit intr-un climat de pace, ceea ce impune intensificarea eforturilor menite să pună capăt conflictelor și stărilor de tensiune din Orientul Mijlociu.
partide și organizații de stingă șl alte personalități.între măsurile luate se numără și suspendarea a cinci periodice și a unui ziar. De asemenea, agențiile internaționale de presă au anunțat că autoritățile au închis birourile agenției Reuter.
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