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SPIRITUL REVOLUȚIONAR
Șl ABNEGAȚIA MUNCITOREASCĂ
Nu poate exista un mod mal llmpede decît acesta în care tovarășul
Nicolae Ceaușescu cere organelor de
partid și de stat, activiștilor, cadre
lor de conducere să privească misiu
nea lor în etapa actuală a dezvoltă
rii țării. „Nu de a ști să vorbească
frumos — arăta cu cîtva timp în
urmă secretarul general al partidului
— ci de a trece la organizarea te
meinică a activității pentru a asigu
ra infăptuirea neabătută a progra
melor, a planurilor de dezvoltare".
Iar la recentul Congres al oamenilor
muncii, descifrind și mai adine sem
nificația acestei cerințe, sublinia :
Nu ne mai putem mulțumi cu
critica șl autocritica. Sînt necesare
fapte, acțiuni pentru Înlăturarea lip
surilor și pentru buna desfășurare a
întregii activități ; altfel critica și
autocritica se transformă Intr-o de
magogie și nu mai devine forța care
să pună in mișcare energiile crea
toare.
Acuitatea noului mod de a glndi
munca de către cadrele de decizie,
în primul rînd de către ele, de către
toți făuritorii bunurilor materiale și
spirituale ne-a adus în minte o
întîmplare care, o dată cu reflecțiile
ei adinei, atestă —‘ca o definiție de
dicționar — importanța însușirii
ce este
acestui mod nou. Despre
~
vorba ?
într-o rduniune alcătuită, în gene___ cu muncă de răspunral, din cadre
secretari de .comitete de
dere
partid, directori de întreprinderi,
după ce a voringineri șefi etc.
aceștia
(de
fapt a
bit unul dlntre
"
.
.
citit corect și cu intonație un cuvînt
„făcut", cum se spune), i-a venit
rîndul unui miner. Omul vorbea, se
pare, pentru prima oară, în fața
unui auditoriu atît de important.
Cert este că l-a cuprins o asemenea
emoție, incit, pe la jumătatea textu
lui. cind abia mai putea rupe cuvin-

tele, s-a întrerupt de tot. Nu Înainte
de a apuca să spună : „Vă rog să
mă scuzați, tovarăși, dar nu mai pot
citi". Cineva din prezidiu, sesizînd
dificultatea prin care trecea omul, a
intervenit pentru a lămuri lucrurile.
„Eu vă propun, tovarăși, să-1 aplau
dăm cu căldură pe antevorbitor. Nu
pentru modul cum a vorbit aici.
Dînsul nu are ca alții darul oratoriei. Vă spun, ca unul care-1 cunosc
bine, că faptele sale de muncă
vorbesc mai mult decit toate cuvintele frumoase la un loc pe care le
rostesc unii prin adunări și ședinte".
A vorbi frumos prin fapte — iată
o figură de stil care a devenit, în
anii construcției socialiste, în spe
cial in anii marilor înnoiri des
chise de Congresul al IX-lea al
partidului, o creație nu a literaturii,
ci a realității. Prin fapte de muncă
vorbesc și vor vorbi peste secole,
eroic și frumos, cei 15 000 de con
structori ai „magistralei albastre",
Canalul Dunăre-Marea Neagră, des
pre capacitatea poporului nostru,
despre vocația sa de a înălța opere
monumentale ale muncii. Prin fapte
de muncă vorbesc eroic și frumos,
astăzi ca și mîine, constructorii
„magistralei înalte" — Transfăgărășanul. Prin fapte de muncă vorbesc
eroic și frumos cei care „înalță" în
subteran magistrala călătoriilor ra
pide și comode — metroul bucureștean. Prin fapte de muncă vor
besc eroic și pilduitor milioanele de
proprietari și producători ai țării —
toți cei care, cu forța brațelor și a
minții, au înălțat și înalță mereu
patria noastră pe culmi de progres
și civilizație.
Acesta este, firește, modul cel mai
concret de a vorbi frumos. îndemnul
evocat la începutul acestor rînduri
se adresează deci și celor care
asigură în practică, prin răspunde
rile pe care le au, exercitarea auto

conducerii muncitorești revoluțio
nare, cu multiplele ei atribuții, cu
marile ei sarcini, in etapa actuală,
așa cum au fost ele relevate de
către recentul ei forum suprem.
Am asistat și asistăm, prin profe
sia noastră, la adunări generale ale
oamenilor muncii, la ședințe în care
consiliile acestora își analizează ac
tivitatea, o circumscriu permanent
exigențelor autoconducerii muncito
rești revoluționare. Nimic nu im
presionează mai mult în unele din
aceste adunări, decit modul in care
se gindește, matur și responsabil, la
buna desfășurare a activității, la efi
ciența muncii. Și în aceste împreju
rări modul de a vorbi frumos, prin
fapte, străbate ca un fir roșu mai
toate intervențiile celor care își ex
să întîlnești
primă opiniile
i."
*N-ai
..................
"
aici „cuvinte făcute", care să fie*
dozate farmaceutic, cu de toate,
îneît să-ți lase impresia c& sînt
elaborate de computere dintre cele
mai perfecționate. Ele au un conți
nut — exprimat în primul rînd de
faptele muncii — care impresionează
prin exactitate și precizie. Prin opi
nii directe la obiect, în care greuta
tea participării la actul conducerii,
al răspunderii pentru exercitarea ei,
o dau faptele.
Există insă din păcate și oameni,
la care se referă de fapt în esență
cerința secretarului general al parti
dului, care, ori n-au învățat, ori
mimează că n-au învățat să vor
bească prin fapte In activitatea pe
care o desfășoară. Și-a făcut loc,
cum se sublinia și la recentul Con
gres al oamenilor muncii, o prac
tică ciudată a unor reprezentanți de
centrale și ministere de a vorbi for
mal în adunările generale. Ea ar pu
tea fi numită formula „asigură
rilor — liniștitoare". De ce așa ?
Pentru că angajamentele lor In
aceste adunări oferă — printr-o
tehnică abilă — mari promisiuni,

care uneori seamănă a soluții certe,
pentru rezolvarea unor probleme
grele cu care se confruntă anumite
colective. Ele sună de obicei cam
așa : „Am reținut cu toată atenția
modul matur și responsabil în care
colectivul dumneavoastră a dezbătut
problemele. Am notat în amănun
țime toate chestiunile ridicate și vă
asigurăm că în cel mai scurt timp
ele vor fi analizate (de conducerea
centralei sau a ministerului) și so
luționate". Cum să nu iți inspire
încredere asemenea vorbe I Numai
că, așa cum s-a criticat și la Congreș, adunările generale ale oamenilor muncii așteaptă de la cei care
participă la dezbaterile lor, de la cei
care reprezintă centrala ori ministe
rul, nu promisiuni, nu vorbe mește
șugite frumos, ci acțiuni concrete,
practice, pentru soluționarea pro
blemelor. Altfel — ca să parafrazăm
un proverb — „delegații vin, pleacă,
dau asigurări, dar problemele rămîn
mai departe nerezolvate". Acest mod
de a gîndi conducerea activității eco
nomice a devenit anacronic, este
respins de spiritul nou, revoluționar,
în care se desfășoară și trebuie să
se desfășoare procesele de conducere
în economie. Iar ritmul modern, efi
cient, în care este concepută dezvol
tarea economiei noastre nu mai su
portă asemenea „grefe" false de
conducere. O spune cu toată clari
tatea tot secretarul general al parti
dului definind noul conducător, noul
revoluționar de care are astăzi ne
voie economia noastră, societatea în
ansamblu. Astăzi, este nevoie de un
revoluționar de tip nou. De un re
voluționar, înainte de toate, cu înalte
cunoștințe in toate domeniile —
profesionale, tehnice, științifice șl
culturale. Numai cu asemenea revo-

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a III-a)
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Din noile construcții ale municipiului Ploiești

Buna servire în comerț este
o îndatorire, nu o concesie
Congresul oamenilor muncii a pus în fața tuturor
domeniilor de activitate importante sarcini, răspun
deri sporite, exigențe noi, subliniind necesitatea unei
atitudinii de înaltă responsabilitate și conștiinciozitate
din partea fiecărui om al muncii, indiferent de secto
rul în care lucrează. Sarcinile dezvoltării în noua
etapă cer ca toți oamenii muncii să facă dovada unei
înalte conștiințe profesionale, să lucreze cu exigență
și răspundere, să acționeze perseverent pentru elimi
narea fenomenelor negative, de nepăsare sau delă
sare, de indisciplină.
Aceste exigențe sînt pe deplin valabile șl pentru
comerț, domeniu care are o contribuție importantă la
înfăptuirea politicii partidului și statului de ridicare
a calității vieții. Este cunoscut că statul a făcut în
semnate eforturi financiare spre a asigura comerțu
lui o bază materială modernă ; practic, nu există
localitate în care comerțul să nu dispună de unități
spațioase, bine utilate, oferind condiții optime pentru

o servire civilizata. Dar existența acestei baze mate
riale, preocupările întreprinderilor comerciale pentru
asigurarea fondului de marfă nu sînt suficiente pen
tru a satisface exigențele cumpărătorului — dacă nu
li se asociază și o atitudine nouă in servire. In sensul
cerinței imperioase ca vinzătorul, cel ce se află fațâ-n
față cu cumpărătorul, să-și facă in mod corect da
toria, adică să manifeste maximum de respect și so
licitudine, să se achite conștiincios de obligațiile pro
fesionale pentru care este retribuit.
In ce măsură comerțul piteștean răspunde acestor
exigențe ? Să precizăm că și acesta dispune de o ex
celentă bază materială - circa 100 000 mp suprafață
in unități moderne, cam 580 mp la mia de locuitori.
Este comportamentul personalului din magazine in
armonie cu aceste condiții ?
In pagina a V-a : CUM RĂSPUND UNITĂȚILE
COMERCIALE EXIGENȚELOR NOII CALITĂȚI

DIMINEAȚA CIMPIEI
Dimineața la Dor Mărunt
are o frumusețe aparte. Soarele urcă incet
la orizont și întreg spa
țiul cimpiei se luminea
ză ca un fluviu aurifer care
iese din defileele adinei ale
nopții. îmi plac aceste pri
me ore ale zilei cind for
mele se desfac din starea
lor incertă și apar pregnant
In fața retinei, cu nuanțele
lor multicolore. îmi place
această incredibilă transpa
rență a aerului — după ce
ceața s-a ridicat — prin
care Bărăganul se vede
pină departe, cu ogoare
___
proaspăt arate, cu miriști
și lanuri de porumb, cu
sate albe și păsări care țraversează discul roșu al
soarelui.
E memorabil la Dor Mărunt acest spectacol al di
mineții autumnale. Lucru
rile au un magnetism al
lor. un halou al mișcării pe
care lumina îl pune in evi
dență și îl amplifică, de
parcă în jur «-ar descărca
razele electrice ale unei
energii subtile si nesfîrșite.
E impresionantă forfota
matinali a localității care
se revarsă spre cimp, ca
un bazin hidrografic care

își cheamă afluenții spre
o singură albie. In ceea
ce mă privește o să
mai amin cîteva clipe
intilnirea cu lanurile de po
rumb pentru a lăsa privirea
să se bucure de imaginea
fabuloasă a satului în
toamnă : case frumoase,
grădini pline de rod, ve-

lăsat, incredibil, prea pu
ține urme. Aceeași față
calmă, peste care se răsfringe o lumină din interior, aceleași miini mari,
bătătorite de muncă, in
care ținea cu delicatețe o
frunză de porumb, același
mers care. în ciuda celor
peste șaizeci de ani ai săi,

ÎNSEMNĂRI
rande pe care se odihnesc,
înrourate, coșuri cu stru
guri, grămezi de mere, bos
tani și funii de ceapă.
Pe Eroul Muncii Socia
liste Constantin Popa, pre
ședintele cooperativei agricole de producție, l-am
intilnit la sediu, cu cîteva
minute înainte de plecarea
in cimp, unde avea să rămînă toată ziua. I-am pro
pus un scurt interviu, dar
mi-a spus că se grăbește și
preferă să-l însoțesc, vom
putea discuta pe drum și la
fața locului. Mergeam ală
turi, în soarele dimineții și
mărturisesc că eram din
nou fascinat de ființa acestui om peste care anii au

te face să arăbești întotdea
una pașii.
Dor Mărunt este în felul
ei o comună celebră. Faima
Cooperativei agricole de
producție — mereu reînnoi
tă de recoltele-record pe
care le-a obținut de-a lun
gul anilor — se extinde in
mod firesc asupra întregii
comune, care a devenit un
simbol al Bărăganului călărășean, al producției agricole desfășurate la inalți
parametri de calitate si efi
ciență. Ca si în cazul altor
unități agricole fruntașe, la
Dor Mărunt nu e vorba de
miracole, ci de muncă te
nace, de pasiune, de pro
movare curajoasă a științei

și tehnologiei agricole, de
bună organizare, de simț
prospectiv. 6 350 kg de griu
la hectar, 15 800 kg la po
rumb, 62 000 la sfeclă de
zahăr, 3 200 la floarea-soarelui — acestea sînt pro
ducțiile C.A.P.-ului Dor
Mărunt ; producțiile ridi
cate obținute in fiecare an
definesc emblematic tradi
țiile acestei puternice uni
tăți agricole, experiența sa
valoroasă, potențialul său
productiv.
Cind rememorează cei
peste douăzeci de ani de
cind se află in fruntea co
operativei agricole de pro
ducție, președintele Con
stantin Popa o face cu
autentică emoție, dar și cu
vizibilă satisfacție. Sînt ani
de muncă intensă, de efort
și neliniște, de căutări perseverente ale căilor celor
mai firești și mai eficiente
către marile recolte. E un
drum ascendent, marcat de
satisfacții și împliniri, de
clipe de încordare și de
triumf, de momente grele
Și de sublimă bucurie, la

Mircea Florin
ȘANDRU

Foto : Eugen DICHISEANU

COVASNA: Utilaj de mare
randament
Colectivul ae muncă de la între
prinderea de mașini agregat și subansamble auto din municipiul
Sfîntu. Gheorghe acordă o aten
ție deosebită introducerii celor mai
noi tehnologii. Aici a fost conceput
un nou tip de utilaj de mare ran
dament. Tovarășul loan Sorescu,
președintele consiliului oamenilor
muncii, ne precizează că acest
utilaj de prelucrat metale prin de
formare plastică la rece este re
zultatul muncii unui colectiv de
specialiști condus de inginerul Oc
tavian Tănăsescu. Utilajul este fo
losit la executarea multiplelor operațil ca presări, depresări, ambutisări și ștanțări, fiind dotat cu
un dispozitiv automat de brichetat
șpan din alamă, bronz și fontă.
(Constantin Tlmaru).
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Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Secretar
Român,

general

al

Partidului

Comunist

Președintele Republicii Socialiste România,
Participanții la sesiunea științifică organizată in
Capitală cu prilejul aniversării a 600 de ani de la
urcarea pe tronul Țării Românești a Munte
niei a domnitorului Mircea Voievod, vă adresează
dumneavoastră, mult ’ iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu — marele fiu al națiunii noastre,
înflăcărat patriot și ilustru glnditor al epocii con
temporane, militant neobosit pentru propășirea so
cietății românești, strălucit continuator al operei celor
mai de seamă înaintași ai poporului, luptător fără
preget pentru cauza libertății și independenței patriei,
pentru afirmarea vocației sale de pace și înțelegere
între popoarele lumii — un cald și vibrant omagiu,
expresia sentimentelor de dragoste și aleasă prețuire
pe care le- nutresc față de exemplara și prodigioasa
dumneavoastră viață și activitate, puse în slujba mă
reței cauze a partidului, a libertății și demnității po
porului român, a socialismului și păcii.
Vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, admirația și recunoștința noastră
fierbinte pentru impresionanta dumneavoastră contri
buție creatoare la fundamentarea științei istorice ro
mânești, la analiza, în spiritul adevărului științific,
al materialismului dialectic și istoric, a problemelor
legate de trecutul, prezentul și vii torul patriei, la ela
borarea unor teze și idei de o excepțională însemnă
tate pentru cercetarea și .cunoașterea istoriei națio
nale și universale.
Concepția dumneavoastră remarcabilă, înnoitoare,
revoluționară despre istoria unică și unitară a po
porului român, modul științific în care definiți și ca
racterizați conținutul și obiectivele fiecărei etape de
dezvoltare economico-socială a patriei constituie un
prețios îndrumar. teoretic, un model de înțelegere și
interpțetare a istoriei noastre naționale, a luptei eroi
ce, neîntrerupte a poporului român pentru afirmarea
ființei proprii, pentru libertate socială și națională,
pentru independență și unitate. în magistrala dum
neavoastră operă teoretică situați la loc de frunte
masele populare, adevăratul făuritor al istoriei, relevînd, totodată, rolul marilor personalități, figurile
legendare ale lui Burebista și Decebal, Glad. Gelu și
Menumorut. Basarab și Marele Mircea Voievod,
Alexandru cel Bun și IancU de Hunedoara, Vlad Țepeș
și Ștefan cel Mare, Petru Rareș și Mihai Viteazul,
Horea și Tudor, Avram Iancu, Bălcescu și Cuza, ale
atîtor altor fii ai poporului, care au întruchipat voința
de libertate și neatîmare a românilor.
în spiritul înaltei prețuiri pe care dumneavoastră,
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați
trecutului glorios de luptă al poporului român, punerii
în valoare a tezaurului de învățăminte ale istoriei,
educării patriotice, revoluționare a maselor, comuni
cările prezentate in cadrul sesiunii au înfățișat pro
eminenta personalitate a domnitorului Mircea Voie
vod. strateg iscusit și conducător neînfricat al po
porului nostru pentru păstrarea ființei proprii și apă
rarea gliei strămoșești. Faptele domnitorului Mircea
Voievod, dimensiunea universală a personalității sale,
strălucitele biruințe obținute pe cîmpul de luptă prin
efortul și jertfa întregului popor român dau expresie
mărețului ideal pe care domnitorul Țării Românești
a Munteniei l-a slujit consecvent, căruia i-a închinat
întreaga viață, idealul suprem românesc de libertate,
independentă și unitate, purtat prin veacuri cu băr
băție și eroism.
Comunicările susținute au evidențiat că, sub condu
cerea domnitorului Mircea Voievod, țara a cu
noscut o perioadă de puternică dezvoltare economică
și socială, de promovare și înflorire a culturii româ
nești, de sporire a forței și capacității de apărare a
țării, a gliei străbune, de apărare a independenței și
suveranității patriei. S-a relevat că Mircea Voievod,
conștient de unitatea de cultură materială și
spirituală, de unitatea de neam și limbă a poporu
lui nostru, a realizat o strînsă colaborare cu Țara Ro
mânească a Moldovei și Țara Românească a Transil
vaniei, unitatea acestora dovedindu-se atunci, ca și in
veacurile ce au urmat, un factor fundamental, hotărîtor al luptei victorioase a românilor pentru existentă
de sine stătătoare, pentru apărarea libertății și inte
grității pămîntului strămoșesc.
Lucrările sesiunii au prilejuit evidențierea contribu
ției nepieritoare a poporului nostru lă îmbogățirea te
zaurului de valori al istoriei europene și universale,
în cadrul sesiunii s-a relevat faptul că, sub conducerea
Marelui Mircea Voievod, poporul român a constituit
o puternică stavilă în calea expansiunii otomane spre
centrul Europei și, prin aceasta, s-a afirmat ca apără
tor neînfricat al culturii șl civilizației europene, al li-

niștii popoarelor din această parte a continentului
nostru.
S-a relevat cu putere că eroismul și mărețele victo
rii obținute de Mircea Voievod în lupta pen
tru apărarea neatîrnării ilustrează forța și tăria unui
popor hotărît să fie stăpîn pe soarta sa, să lupte pînă
la capăt, cu fermitate și eroism, pentru realizarea as
pirațiilor sale legitime — asigurarea libertății și inde
pendenței, a progresului social.
Cu sentimente de aleasă cinstire șl profundă recu
noștință, s-a evidențiat contribuția dumneavoastră
determinantă, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la lupta pentru apărarea interese
lor fundamentale ale poporului român, a independen
ței, suveranității și integrității teritoriale ale patriei.
Îndelungata și strălucita, dumneavoastră activitate re
voluționară, consacrată cu neasemuită dăruire patrio
tică înfăptuirii idealurilor de veacuri ale poporului
român, vă situează între marii și iluștrii eroi ai nea
mului, ctitor de țară și viață nouă, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane.
Cu deosebită satisfacție s-au înfățișat remarcabilele
realizări obținute de poporul nostru în anii construc
ției socialiste, cu deosebire în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea, care a constituit un moment de
însemnătate istorică pentru consolidarea independen
ței și suveranității României, pentru Înaintarea fermă
pe calea progresului multilateral, a socialismului și
comunismului. Purtînd puternica amprentă a eminen
tei dumneavoastră personalități, acești ani marchea
ză epoca celor mai rodnice împliniri din istoria po
porului român, pe care, cu legitimă mîndria
patriotică, întreaga națiune o numește „Epoca
Nicolae Ceaușescu". S-a subliniat cu putere că toate
marile prefaceri revoluționare ce au avut loc în țara
noastră în această epocă de glorie sînt indisolubil le
gate de activitatea dumneavoastră eroică de militant
revoluționar și patriot înflăcărat, dedicată progresu
lui economic și social al țării, afirmării României so
cialiste, libere și demne,' în rîndul națiunilor lumii.
în cadrul sesiunii s-a subliniat că unitatea tuturor
oamenilor muncii, a întregului popor, în jurul Parti
dului
Comunist
Român,
al
dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe secretar general
Nicolae’ Ceaușescu, constituie chezășia sigură a înain
tării neabătute a patriei pe calea progresului și civili
zației, a întăririi continue a suveranității și indepen
denței naționale. S-a evidențiat că, astăzi. Români*
socialistă se înfățișează ca o societate omogenă, com
pusă din clase cu interese fundamentale comune.
Lucrările sesiunii au reliefat contribuția de seamă
a tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant al
partidului și statului nostru, savant de largă recu
noaștere internațională, Ia elaborarea și înfăptuirea
planurilor și programelor de dezvoltare economicn-socială a patriei, la înflorirea fără precedent a știSnței,
învățămîntului și culturii românești, la edificarea unei
lumi a păcii, înțelegerii și conlucrării între toate po
poarele,
Participanții la sesiune au adus un înalt omagiu
activității dumneavoastră de mare și neobosit Erou
al păcii, care militează cu deosebită consecvență pen
tru promovarea și aplicarea fermă în relațiile interna
ționale a principiilor egalității în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc,
renunțării la forță și la amenințarea cu forța, soluțio
nării pe calea1 negocierilor a oricăror conflicte și liti
gii, dintre state.
, ,
.
'
în cadrul sesiunii s-a pus în evidență marele pres
tigiu de care se bucură România și președintele ei pe
plan internațional, ca urmare a demersurilor și iniția
tivelor .dumneavoastră, de larg răsunet internațional,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a
întregii activități pe care o consacrați înlăturării
pericolului de război din viața omenirii, asigurării pă
cii, înfăptuirii dezarmării, în primul rînd nucleare,
apărării ferme a dreptului inalienabil al fiecărui po
por de a-și alege și stabili în mod liber calea dezvol
tării sale, de a-și decide singur destinele, afirmării
dreptului fundamental al oamenilor, ăl popoarelor, la
viață, la pace.
Dînd glas celor mai respectuoase simțăminte fle gra
titudine, stimă și profundă prețuire, participanții la
sesiunea științifică dedicată aniversării a 600 de ani
de la urcarea pe tron a domnitorului Mircea Voievod
se angajează solemn alături de toți cetățenii
patriei, de a munci cu toată răspunderea, cu abne
gație patriotică și elan revoluționar, în spiritul mobi
lizatoarelor dumneavoastră îndemnuri și indicații,
pentru a ne spori contribuția la înfăptuirea mărețelor
obiective stabilite de Congresul al XHI-lea, la ridica
rea scumpei noastre patrii, Republica; Socialistă Româ
nia, pe noi culmi de progress și civilizație, pentru afir
marea tot mai puternică a patriei în rîndul, națiunilor
libere și demne ale lumii.
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PARTICIPANȚI1 LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ DIN CAPITALA :
„MARELE MIRCEA VOIEVOD - PERSONALITATE PROEMINENTA
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In toate comunele, în toate unitățile agricole, înaltă răspundere pentru

PIERDERI A RECOLTEI

• Pînă în seara zilei de 19 sep
tembrie, porumbul și soia au fost
recoltate pe 56 la sută din supra
fețele cultivate, sfecla de zahăr în
proporție de 27'la sută, iar cartofii
de 78 la sută.
/
• Concentrarea tuturor forțelor
de la sate și folosirea deplină a
mijloacelor mecanice în vederea
intensificării la maximum a rit
mului de lucru la cules și trans
portul produselor din cîmp.

I

SUCEAVA

BISTRIȚA ■
HĂSĂU0

CLUJ

ARAD

MUREȘ

NEAMȚ

VASLUI

HARGHITA
BACAU

ALBA

BUZĂU

• Prioritate trebuie acordată
strîngerii recoltei și eliberării de
resturi vegetale a terenurilor
prevăzute a se însămînța cu ce
reale de toamnă.
IN PAGINA A III-A - UN REPORTAJ
TRANSMIS DIN JUDEȚUL OLT DE ECHIPA
DE REPORTERI A „SCINTEII*

<

BRAILA
TULCEA

PRAHOVA
plnBOViTA

AIARASI

«DINȚI
GIURGIU

STADIUL RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHAR, in procente, pe județe, In seara zilei da
19 septembrie (date furnizate de Ministerul Agriculturii)

(Continuare în pag. a IV-a)
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SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ CU TEMA:

„MARELE MIRCEA VOIEVOD-PERSONALITATE
PROEMINENTĂ A ISTORIEI NAȚIONALE'
în Capitală a avut Ioc slmbătă,
20 septembrie, sesiunea științifică cu
tema „Marele Mircea Voievod —
personalitate proeminentă a istoriei
naționale".
La lucrările sesiunii, organizată de
Consiliul Național al Științei și învățămintului, împreună cu Acade
mia Republicii Socialiste România,
au luat parte membri ai C.C. al
P.C.R., cadre cu munci de răspun
dere în aparatul de partid șl de stat,
cadre care lucrează în domeniul ști
ințelor sociale, conducători ai orga
nizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderi și
instituții bucureștene, personalități
ale vieții noastre științifice și cultu
rale.
în deschiderea sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Petru Enache, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.,
care a spus :
Evocăm in aceste zile, eu emoția
și cinstirea datorate marilor momen
te ale istoriei naționale, împlinirea
a 800 de ani de la urcarea pe tronul
Țării Românești a Munteniei a Ma
relui Mircea Voievod, unul dintre
cei mai străluciți apărători ai pămîntului românesc, vajnic luptător
pentru suveranitatea și înflorirea pa
triei străbune moștenită de la vitejii
săi înaintași.
Cinstirea marilor personalități ale
Istoriei naționale a intrat în tradiția
vieții politice și culturale contem
porane, constituind — așa cum a sub
liniat cu aleasă vibrație patriotică
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — un
factor eficient de dezvoltare a con
științei socialiste a poporului, de educare a maselor în spiritul patrio
tismului revoluționar, al dragostei
față de pămîntul strămoșesc, al răs
punderii față de cauza progresului
ți civilizației patriei.
Subliniem, de aceea, cu prilejul
acestei manifestări solemne, adevă
rul, încărcat de semnificații istorice
și civice, că niciodată domnia Mare
lui Mircea Voievod, ca și acelea ale
altor „domnitori iubitori de neam și
țară", nu s-a bucurat de atita pre
țuire ca în anii luminoși ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu", inaugurată de
istoricul Congres al IX-lea al parti
dului.
Azi, clnd țara noastră parcurge
anii luminoși, de profund angaja
ment și dăruire în îndeplinirea isto
ricelor hotărirl ale Congresului al
XIII-lea al partidului, care îi vor
asigura trecerea într-o nouă etapă
de c dezvoltare social-economică în
drumul său spre comunism, valori
ficarea moștenirii istorice reprezintă
o parte componentă, de deosebită în
semnătate, a întregii noastre activi
tăți politico-ideologice, a operei de
făurire a omului nou, constructor
conștient al socialismului și comu
nismului pe pămîntul străbun al
României.
Strălucita domnie a Marelui Mir
cea Voievod a constituit un răstimp
de amplu și susținut efort românesc
pentru apărarea libertății și suvera
nității țării, a drepturilor istorice ale
poporului român de a trăi liber și
In neatîrnare în vatra strămoșească.
Glorioasa noastră istorie afirmă,
cu puterea de neclintit a nenumărate
evenimente și fapte, că idealurile
cele mai scumpe — de dreptate, li
bertate și neatîrnare — ale poporu
lui român au triumfat pe deplin
numai după eroice și necurmate
lupte, duse cu vitejie și. în strinsă
unitate de-a lungul vremurilor ;
lupte ce au fost purtate spre supre
mul moment al izbinzii definitive
datorită prezentei în viitoarea lor a
unei clase sociale învestite cu o mi
siune istorică — clasa muncitoare, a
partidului ei de avangardă, sinteză
politică a vrerilor fundamentale ale
poporului — Partidul Comunist Ro
mân. Istoria a consfințit astfel pen
tru totdeauna meritul nepieritor al
partidului nostru comunist de a-și fi
asumat, tn Împrejurări dintre cele
mai grele, nobilul ideal al edificării
pe pămîntul României a unei socie
tăți libere, suverane, prospere și de
a fi ieșit victorios, prin triumful lu
minoasei revoluții socialiste din au
gust 1944.
în vîltorile acestei aprige lupte re
voluționare, de nepieritor patrio
tism, s-a format și s-a ilustrat - ca o
conștiință excepțională, ca un mili
tant de incomparabilă vocație isto
rică, printr-o luminoasă și eroică ac
tivitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
omul și comunistul care, din anii ti
nereții, și-a dedicat cu abnegație și
nestrămutată pasiune întreaga viață
luptei revoluționare a partidului co
munist. a clasei muncitoare, cauzei
fericirii și libertății poporului ro
mân, izbinzii idealurilor socialiste,
conducătorul strălucit al partidului
șl poporului lntr-o epocă de mărețe
și istorice Împliniri socialiste.
Iar alături de gîndul luminos și
fapta înălțătoare ale ilustrului nostru
conducător s-a aflat mereu cu un
exemplar devotament,
distingîndu-se, încă din anii luptei ilegale,
prin remarcabile calități poli
tice, revoluționare tovarășa Elena
Ceaușescu, om politic și savant de
largă recunoaștere internațională, a
cărei prodigioasă activitate In con
ducerea partidului și statului, pen
tru progresul învățămîntului, științei
șl culturii este unanim recunoscu
tă și prețuită, atît în țară, cit și
peste hotare.
Acum, în atmosfera de puternică
efervescență creatoare a României
socialiste, în care mesajele lumi
noase ale trecutului își află rezo
nante impresionante în faptele pre
zentului, acum, clnd evocăm o pagi
nă memorabilă din îndelungata is
torie a patriei, aducem istoriei
trecute drept omagiu de cinstire
eroicele realizări, fără de egal, ale
prezentului, ale anilor de lumi
nă
și
biruință
ai
„Epocii
Nicolae Ceaușescu" — perioada cea
mai dinamică șl mai glorioasă din
întreaga noastră Istorie.
Sesiunea noastră constituie, In aeest spirit, un fierbinte omagiu adus
vremurilor eroice de demult și în

egală măsură
un fierbinte șl
nețărmurit omagiu adus marelui
bărbat care, întruchipînd cele mai
nobile calități ale poporului român,
făurește un nou destin istoric al ță
rii noastre, un omagiu adus secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
noastre, „Erou al României, Erou al
Păcii", tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în continuare, acad. prof. univ. dr.
Ștefan Pascu, director al Institutu
lui de istorie și arheologie Cluj-Napoca, a prezentat comunicarea
„Marele Mircea Voievod — perso
nalitate proeminentă a istoriei po
porului român", în caro se spune :
Se împlinesc, în aceste zile, 600 de
ani de cînd se inaugura, prin În
scăunarea lui Mircea pe tronul dom
nesc de la Curtea de Argeș, una din
cele mai glorioase domnii din șirul
bogat al domniilor glorioase din
istoria poporului român. O domnie
neobișnuit de lungă pentru acele
vremuri și aceste locuri, de 32 de
ani, patru luni și 7 zile. Lucru nu
lipsit deÂnsemnătate nici măsurarea
în timp a domniei, deoarece într-un
timp mai îndelungat se pot înfăptui
mai multe și mai valoroase realizări
in toatg domeniile. Nu însă numă
rul de ani, luni și săptămîni este
criteriul de judecare a valorii unui
om, în. cșzul de față domnul Tării
Românești, ci vredniciile și, ca ur
mare, înfăptuirile aceștuia pentru
binele și fericirea țării și poporului
pe care le conduce, pentru dreptatea
și libertatea acestora, pentru dezvol
tarea lor liberă și demnă.
Marelft Voievod Mircea reprezintă
chintesența vredniciilor înaintașilor
în înțelepciune, de cîrmuitor conto
pit organic cu țara, cu interesele su
perioare aleuacesteia, cu poporul pe
care l-a condus și l-a apărat cu dra
goste și grijă, cu chibzuință și cu
eroism.
A fost mare personalitate Istorică
Mircea prin așezarea și consolidarea
temeinică a țării în interior. Marele
Voievod Mircea a organizat și con
solidat tara și din punct de vedere
social-economic. Asemenea altor
vrednici domni și voievozi dinain
tea lui și de după aceea, a fost mai
drept și mai chibzuit, mai aproape
de viata celor multi și nedreptățiți.
Un domn înțelept, cum era Mare
le Voievod Mircea, știa că dezvol
tarea deplină a unei societăți, a unei
țări nu poate fi fără cultură.
După ce s-a referit la faptele de
vitejie ale domnitorului Mircea,
vorbitorul a spus : Țării Românești,
sub zodia unei perioade relativ
mai liniștite, sub o cîrmuire vitea
ză și înțeleaptă, așezată mai temei
nic din toate punctele de vedere, tot
mai multi îi căutau prietenia si co
laborarea. în acele împrejurări, spre
domnul român se îndreptau priviri
le, socotit cel mai de seamă și mai
prestigios suveran din aceste părți
ale Europei.
A fost mare Mircea, și personali
tatea sa a sporit nemăsurat în
prestigiu în țara sa și pînă departe
de hotarele acesteia.
Mare și viteaz a fost Mircea șl
neegalată personalitatea sa nici de cei
dinainte și nici de cei ce i-au urmat
pînă la Ștefan cel Mare al Moldovei,
și Mihai Viteazul, domnul tuturor
românilor prin lărgirea hotarelor
tării și cuprinderea între acestea,
rînd pe rînd, a ceea ce îi aparținea
de drept și după dreptate.
în continuare, vorbitorul a arătat:
Mare și înțelept a fost Mircea care
și-a închinat întreaga viață țării si
poporului, apărîndu-le și salvîndu-Ie
independenta cu grele sacrificii și
multe jertfe, întregindu-le hotarele
cu toate teritoriile ce le aparțineau
de drept, iar țara sa independentă
a fost „pavăza creștinătății", în fața
tendințelor expansioniste ale Porții
Otomane.
Sînt, de aceea, pe deplin îndrep
tățite judecățile unor mari persona
lități, din veacul trecut și din secolul
nostru, care au înțeles in adevărata
lor semnificație evenimentele isto
rice și au cunoscut în adevărata lor
înfățișare personalitățile istorice.
„Mlrcea cel Bătrîn — scria Nicolae
Bălcescu — unul din cel mai mari
și mai vestiți voievozi ai noștri ; el
voiește a Întrupa toată românimea
într-un singur stat... Acum întăiași
dată vedem ideea de unitate a se
arăta, idee care va fi Idealul secole
lor viitoare și al tuturor voievozilor
noștri cei mari".
Dar nu numai în Istoria poporului
român domnia lui Mlrcea a însem
nat o perioadă glorioasă, ci deopo
trivă în istoria Europei. A fost cel
dinții dintre domnii și voievozii ro
mâni a cărui personalitate a depășit
hotarele tării, fiind ridicat încă în
timpul vieții pe piedestalul de erou.
înfățișind, cu intuiția sa pătrun
zătoare, evenimente și personalități
istorice, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului, pre
ședintele României socialiste, in
sublinierea unei idei atît de dragi
conducătorului partidului și statului
— lupta pentru independență — a
spus : „S-au scris cu litere nepieri
toare in cronica timpurilor marile
bătălii desfășurate de masele popu
lare, sub conducerea Iul Mircea cel
Bătrîn. Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul și a altor legendare figuri de
domnitori patrioți, pentru păstrarea
ființei naționale și apărarea gliei
strămoșești".
în comunicarea „Dezvoltarea eco
nomică, socială și culturală a Țării
Românești in vremea domniei lui
Mircea", prezentată de prof. univ.
dr. Ștefan Șefănescu» membru al
C.C. al P.C.R., director al Institu
tului de istorie „Nicolae Iorga“, se spune : Intrată în conștiința
românească ca o epocă istorică,
domnia lui Mircea prezintă trăsături
proprii în cea mai mare parte a sec
toarelor vieții social-economice și
politico-culturale. Pentru a desco
peri și a înțelege ceea ce epoca lui
Mircea a creat trebuie ținut seama
de ceea ce ea a moștenit. Urmînd la
tron unor iluștri înaintași, Basarab
I, Nicolae Alexandru, Vladislav
Vlaicu, Radu I și Dan I, care au ma
nifestat o preocupare deosebită

pentru consolidarea edificiului statal
românesc și impunerea lui în geo
grafia politică a vremii, Marele Mir
cea Voievod s-a dovedit un vrednic
continuator al operei începute îna
inte de el și totodată, prin înfăptui
rile din timpul domniei lui, a creat
un model ce s-a impus In conștiința
generațiilor de după el ca important
moment de referință în evoluția statalității românești.
Ca peste tot In evul mediu, socie
tatea românească a vremii era și a
rămas mult timp prin excelentă o
societate rurală.
Domnitorul Mlrcea a înțeles că
progresul societății va fi cu atît mai
rapid, cu cît ea va fi mai deschisă
cuceririlor de civilizație din alte
părți.
în strinsă legătură cu dezvoltarea
pe care o cunoștea economia de
schimb, facilitată de Întărirea ordi
nii interne, au crescut rolul meșteșu
garilor și negustorilor, ca și numă
rul așezărilor urbane și ponderea acestora în viața social-politică. Ca
pitala tării s-a deplasat de la Curtea
de Argeș la Tîrgoviște, situată în
tr-o zonă de concentrare demogra
fică și care a căpătat o deosebită
însemnătate economică în traficul
internațional ce unea Brașovul de
marea arteră comercială', care era
Dunărea.
în continuare, se subliniază că, in
timpul domniei lui Mlrcea. s-a dez
voltat comerțul extern al țării, Țara
Românească încadrîndu-se nu numai
în circuitul comercial continental,
dar și în cel maritim.
în legătură cu comerțul intern,
extern sau de tranzit exista o în
semnată circulație monetară. Pe lin
gă monede străine, erau în circula
ție și monede românești. Faptul de
a bate monedă este un indiciu al
drepturilor suverane ale domnului și
al dezvoltării pe care o cunoștea
economia de schimb.
Stăpinirii funciare, atît de impor
tantă pentru înțelegerea relațiilor
sociale din epocă, domnitorul Mircea
a căutat să-i stabilească mai exact
cadrul juridic, urmărind să frîneze
tendința stăpînilor de pămînt de a
spori numărul țăranilor dependenți
și de a le agrava acestora situația
juridică.
Existenta în mare număr a ță
rănimii libere, precum și formele
moderate de exploatare a satelor
aservite explică în bună măsură
epopeea românească a vremii, ma
rile victorii obținute de poporul ro;
mân în apărarea libertății sale și
independentei tării, rolul țărănimii
ca făuritoare de istorie, ca și inexis
tenta unor mari mișcări țărănești,
care se manifestau în alte țări.
în comunicare se arată, de ase
menea, că pentru consolidarea sta
tului și creșterea capacității de apărare a tării, Mlrcea Voievod a
luat măsuri de întărire a puterii
centrale. A fost orînduită cancela
ria domnească și lărgit sfatul dom
nesc, a crescut numărul dregătoriilor, ca organisme ale exercitării pu
terii de stat ; domnul le-a organi
zat după modelul bizantin și fi
nind seama de experiența predece
sorilor lui și a sa în guvernarea
tării.
Domnitorul Mircea a luat, totoda
tă. măsuri de mai bună administra
re a tării, împărțită pe județe, al
căror nume amintea pe cel al rîurilor de-a lungul cărora județele se
întindeau.
Deși șf-a dorit tihna păcii. Mare
le Mircea Voievod S-a văzut obli
gat să ducă o luptă necurmată pen
tru independența țării, luptă care a
avut ca suport puternic oștirea, al
cărei comandant suprem era domnul.
Tipul monarhului luminat, Mirceâ
a manifestat o grijă constantă pen
tru dezvoltarea culturii.
Vremurile cereau și Mlrcea Voie
vod a înțeles să acționeze în direc
ția modelării societății In funcție de
realizările din alte părți, a receptă
rii acelor bunuri de civilizație care
i se potriveau și o încadrau în rindul țărilor înaintate ale timpului.
Fără măsurile luate pe plan in
tern de Înălțare a țării și de întă
rire a autorității domnești, fără o pu
ternică bază econorttică și sprijin de
mase n-ar fi fost posibile largile
orizonturi ale politicii externe ale
lui Mircea, victoriile lui împotriva
agresorilor otomani și care l-au im
pus în conștiința lumii ca „cel mai
ager și cel mai viteaz dintre prin
cipii creștini", iar în cea româ
nească ca „părinte al patriei".
In comunicarea „Oastea tării pe
timpul domniei Marelui Mircea Vo
ievod, scut de nădejde in lupta pen
tru apărarea independenței țării",
prezentată de general-colonel Vasile
Milea, membru supleant al Comi
tatului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., ministrul apărării naționale,
se subliniază : Momentul jubiliar al
aniversării a șase secole de la ur
carea pe scaunul Țării Românești
Muntenia a ilustrului voievod Mircea
constituie, pentru poporul nostru și
fiii săi aflați sub drapel, atît
un prilej de omagiere a puternicei
personalități care și-a dominat cu
Autoritate epoca, cît și de evocare a
glorioaselor tradiții ale luptei eroice
a neamului românesc pentru apă
rarea identității sale, a libertății și
independenței patriei.
Restituirea către contemporaneita
te și viitorime a bogatului tezaur de
gîndire și faptă ostășească a înain
tașilor reprezintă nu numai un im
perativ științific și educativ-patriotic, ci și un act de valorificare prac
tică de importantă națională, învă
țămintele trecutului formînd premi
sele istorice ale doctrinei militare a
statului român socialist, strălucit elaborate și fundamentate de secreta
rul general al partidului, președinte
le Republicii, comandantul suprem
al forțelor noastre armate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
După ce se relevă că apărarea in
dependentei și integrității tării a fost
țelul fundamental al politicii interne
și externe promovate de domnitorul
Mircea, care, ca și predecesorii săi,
a subordonat toate eforturile — pe

plan economic, politic și militar —
acestui nobil scop, în comunicare se
spune : înțelept și priceput organi
zator al apărării țării sale, domni
torul Mircea și-a legat pentru tot
deauna numele de organizarea unui
sistem militar de profundă origina
litate. întemeiat pe participarea în
tregului popor la lupta de apărare,
coordonată esențială a gîndirii și
practicii militare românești. Preluînd •
de la înaintași ideea războiului ob
ștesc de apărare a patriei, ;,marele
și singur stăpînitprui a toată Țara
Românească", Mircea Voievod a dat
acestui concept o întruchipare orga
nizatorică de mare eficiență, concre
tizată în „oastea cea mare", struc
tură militară cu caracter de unici
tate în întreaga Europă medievală.
în strategia apărării, marele domn
a acordat o atenție deosebită ele
mentului care a constituit o cheie de
boltă a succesului rezistenței româ
nești în evul mediu — realizarea
unității de acțiune politico-militară
a țărilor române, a unui front ro
mânesc unic de luptă in fața inva
ziei străine. Pe baza acestor orien
tări Înțelepte, izvorîte dintr-o adîncă
înțelegere a trecutului național, im
primate politicii interne și externe
a țării, domnitorul Mircea a obți
nut strălucite victorii împotriva in
vaziei străine, salvgardînd neatîrnarea și integritatea statului româ
nesc.
în acest sens, în comunicare sînt
evocate principalele trăsături ale
artei militare medievale românești
care au asigurat atunci succesul
„oastei celei mari" a țării, precum și
izljînzile pe cîmpul de luptă obținute
de Mircea la cumpăna secolelor
XIV—XV, ce au consolidat statalitatea românească, statornicindu-i
trainic locul distinct în rîndul sta
telor Europei acelei epoci.
Retrospectiva istorică a făptuirilor
de glorie militară a domnului Mircea
ne îndreptățește să-1 așezăm în ga
leria iluștrilor voievozi și căpitani
de oști ai neamului românesc, cti
tori și apărători dîrji ai indepen
denței și unității țării.
în comunicare se subliniază în
continuare : Cele mal înaintate și
viabile tradiții ale luptei întregului
popor, între ai cărei exponent! de
seamă este și Mircea Voievod, tra
diții care și-au păstrat semnificația
ideatică și valoarea practică în con
temporaneitate, își găsesc o incor
porare organică în concepția Parti
dului Comunist Român cu privire
la apărarea patriei, în principiile și
opțiunile doctrinei militare româ
nești actuale, care poartă pecetea
geniului conducătorului de excepție
al poporului nostru, personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
eminent gînditor politic și militar,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în acest context, sînt subli
niate acțiunile și demersurile de
larg răsunet internațional ale Româ
niei socialiste. ale președintelui
Nicolae Ceaușescu pentru oprirea
cursei înarmărilor, pentru înfăptui
rea dezarmării, în primul rînd a
dezarmării nucleare, pentru apăra
rea dreptului suprem al oamenilor,
al popoarelor la pace, la viață, la
existentă liberă și demnă. între care
și recenta inițiativă privind reduce
rea cu 5 îa sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare și
organizarea unui referendum, care
constituie o expresie a vocației de
pace, independență și suveranitate a
poporului român, a dorinței sale pen
tru făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră.
Tot ce se face în țara noastră pen
tru întărirea puterii armate a statu
lui, întreaga pregătire militară nu
este îndreptată împotriva nimănui
si are. așa cum a precizat conducă
torul partidului și statului nostru,
un singur țel, un țel de onoare —
să asigure poporului nostru condi
ții de liniște și pace, pentru a-și pu
tea făuri societatea pe care o do
rește, pentru a asigura triumful co
munismului in România, pentru o
lume mal bună și mai dreaptă pe
planeta noastră.
în comunicarea „Marele Mircea
Voievod — apărător neînfricat al
vetrei strămoșești, al culturii și civi
lizației europene", prezentată de
prof. dr. Virgil Cândea, secretar al
Asociației „România", se spune :
Dacă — după cum demonstrează is
toria Europei — luptele pentru apă
rarea poporului și pămîntulul româ
nesc au avut mai totdeauna semni
ficații și efecte pentru apărarea con
tinentului însuși, a culturii și civili
zației lui, aceasta nu este doar con
secința așezării noastre geografice,
ci dimpotrivă. Pentru că așezarea
noastră în calea popoarelor migra
toare, la confluența intereselor ex
pansioniste a marilor imperii, într-o
zonă ^fierbinte a Europei, marcată
permanent de campanii militare, ja
furi și distrugeri, dicta mal degrabă
o politică de abandon și supunere,
pentru evitarea unor agresori tot
deauna superiori ca număr și putere
militară. Românii au ales calea re
zistenței armate, asociată statornicei
acțiuni diplomatice și, cînd aceste
mijloace se dovedeau inoperante, au
continuat lupta supraviețuirii și păs
trării identității naționale prin crea
ție culturală și de civilizație pentru
ei și pentru vecinii lor înrobiți din
sud. Epopeea Marelui Mircea Voie
vod ilustrează un fenomen de istorie
națională și europeană întemeiat pe
convingere, idealuri și hotărîre.
După cum se știe, principala difi
cultate a domniei lui Mircea și cel
mai înalt merit al lui prin rezulta
tele obținute au fost confruntarea cu
otomanii. Mircea, domnul Țării Ro-'
mânești, va fi unul dintre cei din
ții suverani europeni care aveau să
se confrunte cu succes, pe plan mi
litar, dar și diplomatic, cu această
mare putere îrt ascensiune. Realiză
rile lui vor avea repercusiuni pentru
întreaga civilizație europeană,
Hotărîrea de a apăra cu orice preț
pămîntul patriei este deopotrivă evi
dențiată de curajul confruntării cu
dușmani superiori numeric și reputați prin agresivitatea lor, de mobi
lizare a tuturor forțelor combative

în „oastea cea mare", de o diploma
ție defensivă concretizată In alianțe
de apărare. Mircea este primul dom
nitor român cu o activitate diplo
matică atît de vastă și variată. Sis
temul de alianțe și relații externe nu
a fost insă creat și folosit de domni
torul Mircea în scopuri ofensive, ci
reprezenta doar completarea neapă
rat necesară a forței armate în
scopul apărării țării tn Împre
jurările
de
insecuritate
din
timpul guvernării marelui voievod.
Luptele sale cu otomanii au fost pe
teritoriul Țării Românești și au avut
ca scop respingerea agresiunilor din
afară. în acest sens, este subliniată
măiestria diplomatică a domnitoru
lui Mlrcea, care a obținut pentru
Țara Românească statutul de auto
nomie din partea unui adversar pu
ternic pe care-1 înfruntase cu ar
mele șl intr-un moment în care nu
existau încă o experiență și o prac
tică a negocierilor cu Imperiul Oto
man. Acest statut politic a avut
consecințe uriașe pe plan național
și internațional.- Pe plan național,
Mlrcea Voievod a păstrat ființa țării
și împreună cu ea continuitatea de
instituții, legi, spiritualitate, dezvol
tare politică, economică și culturală
pentru poporul român, dar, în același
timp, a făcut, timp de secole, din
țările române singurul refugiu pen
tru cărturari, luptători șl prigoniți
din toate țările Peninsulei Balcanice
și Orientului Apropiat aflate sub do
minație otomană. Aceasta justifică
și pune într-o lumină mai puternică
meritele de apărător al culturii și ci
vilizației europene ale lui Mircea,
domnitorul care prin geniul său mi
litar și politic a păstrat ființa Țării
Românești și a făcut din ea un bas
tion împotriva expansiunii otomane
pe continent. Dar contribuția noastră
la păstrarea culturii și civilizației eu
ropene a constat nu numai în apă
rarea lor cu armele și deopotrivă în
continua. creație materială și spiri
tuală românească. Evocînd o guver
nare dominată de insecuritate ex
ternă și repetate confruntări mili
tare pe teritoriul național, rămînem
uimiți de faptul că Mircea a aflat
energie, răgaz șt mijloace pentru
realizarea unui bogat program cul
tural, care vădește încredere în ca
pacitățile creatoare ale poporului, în
viitor, în continuitatea dezvoltării li
bere a patriei, pentru că Marele
Voievod n-a întreprins nimic numai
pentru prezent, ci pentru întreaga
istorie românească de după el.
între înaltele pilde de patriotism,
luptă neabătută pentru libertate
și suveranitate națională, cîrmuire
înțeleaptă a țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a evocat totdea
una intre cele dintîi personalități pe
Marele Mircea Voievod. Printre cei
dintîi nu numai în cronologia eveni
mentelor istorice, dar și prin măre
ția faptelor și Înalta lor semnificație
istorică națională și europeană.
în comunicarea „Lupta poporului
român pentru dreptate socială, unita
te și independență națională reflec
tată in opera teoretică a tovarășului
Nicolae Ceaușescu", prezentată de
ion Popescu-Puțuri, membru al
C.C. al P.C.R., director al In
stitutului de studii Istorice și socialpolitice de pe lîngă C.C. al P.C.R.,
se arată : Sărbătorim, în aceste zile,
aniversarea a 600 de ani de la ur
carea pe tron a lui Mircea Voievod,
călăuziți de lumina pe care condu
cătorul României socialiste, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a proiectat-o asupra întregii istorii a poporului nos
tru. Ca și în cazul altor mari ani
versări istorice, sărbătorite din ini
țiativa directă a secretarului gene
ral al partidului, aniversarea dom
niei lui Mircea prilejuiește nu numai
o simplă evocare a unei epoci istori
ce și a unei personalități politice,
ci și o reașezare mai potrivită cu
adevărul faptelor, a locului acestui
domnitor în multimilenara istorie a
poporului român. Domnie îndelun
gată de 32 de ani, domnia lui Mircea,
a reprezentat o epocă glorioasă de
dezvoltare a poporului, de afirmare
â forței sale pentru apărarea gliei
și libertății lui, de Înflorire a cul
turii și civilizației pe pămintul țării
noastre.
Ctitorul acestei acțiuni de îm
prospătare a trecutului poporului
nostru, de restaurare a adevăratelor
portrete ale conducătorilor lui. de
înlăturare a ponegririlor șl falsifi
cărilor de tot felul prezente încă tn
multe cărți de istorie de aiurea, este,
spre bucuria noastră, însuși secre
tarul general al partidului, pre
ședintele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. continuator vred
nic, Ia scara marii istorii, al iluștri
lor săi înaintași.
în opera teoretică a secretarului
general al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, este crista
lizată o viziUne globală și unitară
asupra istoriei poporului român. In
această operă teoretică. împletită. în
ultimii 21 de ani, cu o inegalabilă
activitate practică, un spațiu impor
tant îl ocupă raportarea existenței
contemporane a poporului român la
existenta sa istorică, atît în planul
luptei pentru unitate și independență
națională, cît și pe planul aspirației
pentru dreptate socială.
Este un adevăr Incontestabil că,
paralel cu ctitorirea marii Istorii a
României socialiste de după Con
gresul al IX-lea al P.C.R., secretarul
general al partidului a proiectat o
imagine nouă șl asupra trecutului
poporului român.
în
concepția ’ tovarășului
Nicolae Ceaușescu. două idei fun
damentale jalonează istoria multi
milenară a poporului român și
ambele îi conferă demnitate și onoa
re : ideea de unitate, care l-a asigu
rat continuitatea de milenii pe
același teritoriu, și ideea de luptă
neîncetată pentru apărarea libertă
ții și independentei sale de-a lun
gul timpului. 1
Ideea de unitate a poporului nos
tru s-a reflectat în întreaga operă
teoretică a secretarului general al
partidului. Incepînd cu istorica cuvintare rostită la cea de-a 45-a ani
versare a P.C.R.. unde s-a reco
mandat, ca un adevăr Istoric, inte
grarea istoriei mișcării muncitorești.

a partidului în Istoria patriei, în
istoria națională, si sfîrșind cu ulti
mele cuvintări din vara acestui an
în care se evocă unitatea și conti
nuitatea poporului nostru de 2 500 de
ani, adică de la prima atestare docu
mentară a luptelor purtate de
strămoșii noștri geto-daci pentru
apărarea pămîntului lor. eveniment
pe care, de asemenea, il sărbătorim
anul acesta.
Unul dintre marile adevăruri care
rezultă din cunoașterea faptelor is
torice, pus In evidentă de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este că poporul
a avut totdeauna conștiința unită
ții sale, a spațiului geografic pe care
se întinde această unitate și e luptat
totdeauna pentru apărarea ei.
Alături de unitate, stabilitate șl
continuitate pe același pămînt, is
toria poporului nostru oferă un
rar exemplu de afirmare, aproape
fără excepție, a simțului de drep
tate și moralitate în cadrul relațiilor
internaționale.
în încheiere, în comunicare se
arată : Poporul român se poate mîndri — cum spune tovarășul
Nicolae Ceaușescu — cu un aseme
nea trecut. Bazat pe el, în epoca
noastră, România socialistă, prin
președintele ei. afirmă pe plan in
ternațional acele principii pe care
experiența istorică a poporului nos
tru le-a validat : respectarea liber
tății și independenței naționale, a
dreptului fiecărui popor de a-și făuri
singur destinul, dezvoltarea unor
relații de colaborare bazate pe ega
litate. rezolvarea litigiilor pe cale
pașnică.
Comunicarea
„Epoca
Nicolae Ceaușescu — epoca celor
mai mărețe împliniri din Istoria
multimilenară a poporului român"
a fost prezentată de Emili an
Dobrescu, membru al C.C. al P.C.R.,
ministru secretar de stat la
Consiliul Național pentru Știință
și Tehnologie. în comunicare este
înfățișat impresionantul bilanț al
prefacerilor economico-sociale ce au
avut Ioc în România socialistă după
Congresul al IX-lea al partidului,
ce a devenit un proeminent punct
de referință al istoriei noastre, pia
tra de hotar a unei noi epoci — intrate
definitiv în conștiința poporului drept
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Pe plan economic sînt relevate
transformările de substanță petrecu
te în această perioadă, subliniindu-se
că România s-a. situat, în ultimele
două decenii, printre țările cu cel
mai ridicat ritm de dezvoltare in
dustrială, ceea ce a destrămat pen
tru totdeauna mitul „economiei ro
mânești eminamente agrare".
în același timp, a fost creat,
practic, din temelii un amplu sector
de cercetare științifică și inginerie
tehnologică. Sub conducerea tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, cercetarea științifică și
tehnologică s-a amplificat continuu,
ea fiind prezentă în tot ceea ce B-a
înfăptuit, în acești ani, în întreaga
dezvoltare economlco-soclală a țării,
în ridicarea bunăstării materiale și
spirituale a națiunii noastre.
Spectaculoase prin amploarea lor
sînt șl schimbările de ordin social.
Anul acesta gradul de urbanizare
depășește cota, plină de semnifica
ții, de 50 la sută. A fost creat, de
asemenea, un larg sistem, unic în
felul său. de organisme ale demo
crației muncitorești revoluționare,
care asigură participarea nemijlocită
a întregului popor Ia conducerea
societății. între atributele definitorii
ale acestei perioade este inclusă șl
promovarea consecventă a princi
piilor echității, socialiste, care se
reflectă, între altele, în diminuarea
raportului dintre retribuțiile maximă
și minimă.
Reliefînd aceste mărețe realizări,
comunicarea evidențiază rolul pri
mordial al politicii de investiții a
partidului, elaborată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, arătînd că baza
tehnico-materială creată și avanta
jele socialismului au permis țării
noastre să reziste impactului per
turbărilor economiei mondiale în
alte condiții decît In trecut.
In continuare, în comunicare Re
«pune : Toate înfăptuirile din peri
oada de după Congresul al IX-lea
sînt indisolubil legate de munca
neobosită a conducătorului partidu
lui și statului, care a călăuzit per
manent mersul activității noastre
economico-sociale, a supus unei exi
gente analize rezultatele obținute,
punînd în evidență marile potente
de progres ale orînduirii socialiste,
modalitățile deplinei lor valorifi
cări. Este meritul incontestabil al
tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi
acționat, cu neclintită intransigență,
pentru promovarea spiritului revolu
ționar în toate compartimentele socie
tății. Respingînd hdtărît atît viziu
nile triumfaliste, cît și opticile defe
tiste, partidul, secretarul său gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, au
criticat cu obiectivitate și ascuțime
neajunsurile manifestate, au eviden
țiat căile pentru eliminarea lor, pen
tru soluționarea contradicțiilor apă
rute pe parcurs, mobilizînd masele
de oameni ai muncii, întregul
popor, în vederea edificării cu
succes a noii orînduiri în România.
în comunicare se subliniază că
una din cele mai fecunde mutații
istorice determinate de Congresul al
IX-lea al partidului este proiec
tarea, Intr-o largă viziune prospec
tivă, a dezvoltării economico-sociale
a țării, viitorul fiind conceput nu ca
extrapolare inerțială a tendințelor
existente, ci ca o creație socială
conștientă, ca un imbold acționai și
reper pentru modelarea prezentului
însuși, începînd cu opțiunile majore
luate în 1965 și continuînd cu direc
tivele pentru planurile cincinale
ulterioare, cu Programul partidului
adoptat în 1974, cu orientările
directoare și programele-directivă
pe
termen
lung — România
fiind printre primele țări cu
activitate de prognoză sistemati
că — partidul nostru, prin apor
tul determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și-a cristalizat o
strategie de perspectivă îndelun
gată.
Dînd expresie concepției strategi

ce formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. actualul plan
cincinal și liniile directoare pentru
perioada de perspectivă înscriu ști
ința și tehnologia între prioritățile
de bază ale politicii partidului.
Pe fondul realizărilor dobîndite în
ultimii 21 de ani, al grandioaselor
perspective deschise țării noastre de '
Congresul al XIII-lea al partidului
se profilează dimensiunea istorică a
personalității de excepție a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ale cărui gîn«re, or*R*nală și acțiune revoluționa
ră și-au pus amprenta inconfundabilă asupra întregii dezvoltări econo
mico-sociale a României în epoca
ce-1 poartă numele.
în comunicarea „Concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al Partidului Comunist Ro
man, președintele Republicii Socialiste Romania, cu privire Ia înțele
gerea 9i colaborarea intre toate na
țiunile lumii — expresie a vocației
de pace, independență și suveranitate a poporului român", prezentată
de prof. univ. dr. Dumitru Ghlșe,
membru al C.C. al P.C.R., pro
rector al Academiei de partid
pentru Invățămînt social-politic, di
rector al Editurii politice, se subli
niază: Este un merit nepieritor al
tovarășului Nicolae Ceaușescu acela
de a fi elaborat și fundamentat, țimnd seama de extraordinara com
plexitate a condițiilor internaționa
le actuale, o concepție clară și un
program practic realist de construi
re a păcii, de așezare a raporturilor
dintre state pe principii menite să
asigure buna înțelegere și colabora
rea, pacea șl progresul tuturor na
țiunilor lumii. Nu e deloc întîmplăfap,tul ca Perioada celor mai fertill ani de împliniri în dezvoltarea
patriei noastre, perioadă consacrată
cu mîndrie de întregul nostru popor
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu", a
fost însoțită de o neîntreruptă creș
tere a prestigiului internațional al
României.
între politica internă și cea exter
nă a partidului și statului nostru le
gătura este indisolubilă. Căci, așa
cum în repetate rlnduri a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, fără pace
nu poate fi pusă în valoare supe
rioritatea socialismului, nu se poate
construi o civilizație nouă, frtitj
dreaptă și mai bună, hărăzită liWii
tații și fericirii omului. Cu atît ttaî
mult astăzi, în condițiile cînd firi
război — datorită armelor sofistica
te cu care poate fi dus — pune sub
semnul întrebării Însăși existența
vieții pe planeta noastră, pacea de
vine problema fundamentală a epo
cii noastre, singura alternativă a po
poarelor de pretutindeni, indiferent
de orinduirea social-politică în care
trăiesc.
Orientată programatic de acest
comandament fundamental, politica
externă a României întruchipează
grija permanentă pentru corelarea
dinamică și constructivă a procesu
lui edificării socialismului în țara
noastră cu evoluția de ansamblu a
lumii, sub semnul priorității de ne
contestat a promovării intereselor
vitale ale poporului nostru.
în continuare, vorbitorul a spus >
Programul de pace și dezarmare
preconizat de țara noastră pornește
de la coordonatele de bază ale con
cepției României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu asupra salvgardă
rii păcii și înfăptuirii dezarmării și,
în primul rînd, a dezarmării nuclea
re ; garantarea echilibrului militat
nu pe calea creșterii cheltuielilor
militare, a armamentelor și efective
lor armate, ci • la un nivel tot mai
redus al acestora prin dezarmare ;
înscrierea dezarmării într-o largă
viziune politică de eliminare a for
ței și amenințării cu forța din viața
internațională și de soluționare a
problemelor ce pot apărea între state
exclusiv pe cale pașnică, de așezară
a raporturilor dintre state pe prin
cipiile solide ale deplinei egalități,
ale respectului independenței și su
veranității naționale și recunoașterii
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător destinele, fără
vreun amestec din afară ; funda
mentarea negocierii și acțiunii îri
domeniul dezarmării pe participarea
tuturor statelor ; mobilizarea In
sprijinul dezarmării a popoarelor, a
maselor largi, unirea eforturilor tu
turor forțelor sociale înaintate.
înghețarea și reducerea bugetelor
militare constituie un punct funda
mental de referință în acțiunea per
severentă a României in domeniul
dezarmării. Propunerile concrete fă
cute în această direcție de țara noas
tră, prin președintele ei, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și care prevăd
ca fondurile eliberate . pe această
cale să fie folosite pentru sprijinirea
țărilor în curs de dezvoltare, cît și
pentru progresul economic și social
al țărilor care efectuează astfel de
reduceri, exprimă preocuparea con
stantă a României pentru soluționa
rea problemelor subdezvoltării și li
chidării marilor decalaje economicei
existente, pentru instaurarea unei
noi ordini economice mondiale.
Continuînd nobilele tradiții și nă
zuințe ale poporului român de con
viețuire pașnică cu -celelalte popoa
re, desfășurînd . eforturi stăruitoare,
ca lumea să devină mai dreaptă și
mai bună. România socialistă, sub
conducerea Înțeleaptă a președinte
lui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
își aduce o contribuție concretă,
substanțială la promovarea Ințele-.
gerii și colaborării dintre toate na
țiunile lumii, la triumful păcii pe
planeta noastră.
în încheierea sesiunii participanțil
au adoptat o telegramă adresată
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. (Telegrama se
publică în pagina I a ziarului).
Telegrama a fost prezentată de
Radu Voinea, membru al C.C. al
P.C.R., președintele Academiei Re
publicii Socialiste România.
într-o atmosferă însuflețitoare, de
puternică vibrație patriotică, toți cei
prezenți au aplaudat îndelung, au
aclamat pentru partid și secre
tarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, dînd astfel ex
presie sentimentelor de profundă
stimă, de aleasă prețuire pe care în
tregul nostru popor le poartă condu
cătorului, iubit al partidului și statu
lui.
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IM ECONOMIE. flCTIViTflTE SUSȚINUTA. BINE OBCANIZATft PENTRU SPORIREA PBOBHCIiH SI [HCIEHTH!
Cum acționați pentru realizarea STRÎNGEREA Șl TRANSPORTUL RECOLTEI
integrală a planului la export?
— organizate și desfășurate exemplar!
Intrucît au trecut aproape nouă luni din
Îndeplinirea exemplară a planului la export, In
acest prim an al noului cincinal, de acum se
condiții de calitate ireproșabilă, reprezintă una
poate face o aprecierș destul de exactă cu
din sarcinile economice cu caracter de prioritate
privire la felul cum s-a acționat pentru ca și în
absolută ce revin oamenilor muncii din toate
domeniul comerțului exterior să se înregistreze
sectoarele de activitate. Așa cum sublinia
saltul calitativ impus de exigențele actualei
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul
oamenilor muncii, este necesar ca fiecare
etape de dezvoltare a economiei naționale. în
minister, fiecare centrală și întreprindere
acest context, se cuvine apreciat faptul că, în
să acționeze cu toată hotărirea pentru înfăp multe unități economice, ca urmare a măsurilor
tuirea politicii generale de extindere a relațiilor
luate pentru perfecționarea organizării muncii
economice internaționale, pentru realizarea la
timp și de înaltă calitate a producției de . și modernizarea producției, planul la export nu
numai că a fost îndeplinit, ci chiar și substanexport, făcind totul ca produsele românești să
țial depășit. Nu-i mai puțin adevărat însă că,
fie competitive și comparabile cu cele mai bune
din diferite motive, în unele unități se înre
produse similare pe plan mondial.

ORGANIZAREA MUNCII
- IN PAS CU CERINȚELE
PIEȚEI EXTERNE. Există mai
multe motive care ne-au determi
nat ca, din marea diversitate a produselor fabricate de unitățile din
industria ușoară, să ne oprim în
ancheta de, față la confecții, în
primul rînd, după cum se știe, con
fecțiile valorifică superior o serie de
materii prime și, prin urmare, ex
portul. acestor produse trebuie să fie
promovat tot mai intens. în al doilea
rind, producția de confecții este
poate cel mai mult influențată de
evoluția modei și a anotimpurilor,
ceea ce impune un sistem de orga
nizare a muncii cît mai flexibil,
ușor șl operativ adaptabil cerințelor
pieței. Se pune deci întrebarea :
răspund acestor Cerințe întreprinde
rile de confecții din țara noastră ?
Sondajul efectuat în mai multe
unități cu acest profil de fabricație
pe îndreaptă spre un răspuns în
general afirmativ. Fapt remarcabil,
în acest domeniu — există între
prinderi specializate în producția de
export — cum sînt cele din Bucu
rești, Craiova, Satu Mare, Bacău,
Oradea. Botoșani — care și-au cîștigat de acum un binemeritat renume
pe piața externă și au relații comer
ciale permanente, de ani de zile, cu
o serie de parteneri de peste hotare.
Argumentele-forță care au impus
aceste unități pe .piața externă pot
fi rezumate în cîteva cuvinte :
promptitudine în onorarea tuturor
comenzilor și contractelor încheiate,
calitate ireproșabilă a produselor
realizate, efort permanent de autodepășire pentru a ține pasul cu ten
dințele cele mai modeme manifes
tate pe piața externă.
—- în sectorul nostru de activitate,
— ne precizează tovarășa Victoria
Roșu, director comercial al între
prinderii de confecții și tricotaje din
București — nu se pot fabrica pro
duse moderne, competitive fără o
concepție modernă cu privire la în
săși organizarea producției și a
muncii. Iată de ce, chiar zilele
acestea, la nici două săptămîni de
Ia Congresul al III-lea al oamenilor
muncii, am avut o plenară lărgită
a comitetului de partid pe întreprin
dere în care am analizat din nou
cum se înfăptuiește programul de
perfecționare a organizării și, mo
dernizare a producției.
— Care sînt în linii esențiale
obiectivele acestui program ?
— Măsurile tehnice și organizato
rice pe care le aplicăm sînt foarte
numeroase. în principal. ~ urmărim
însă o adincire a specializării secții
lor, atelierelor și chiar a oamenilor
pe grupe de sortimente și pe firme.
Aceasta pentru a asigura o și mai
mare continuitate fluxurilor tehno
logice, pentru a folosi mai bine uti
lajele, sculele șj dispozitivele de care
dispunem. în esență, avem deci în

vedere scurtarea la maximum a clclurilor de fabricație, în condițiile
creșterii calității producției și a efi
cienței economice. Obiectivele pe
care ni le-am propus nu ar putea fi
însă îndeplinite fără oameni cu o
înaltă calificare , profesională. Toc
mai de aceea am organizat ateliereșcoală, unde pe baza unor programe
riguroase își perfecționează pregă
tirea profesională toți oamenii mun
cii din întreprindere :
muncitori,
ajutori de maiștri, controlori tehnici
de calitate ș.a. Cursurile durează
circa trei luni de zile și se încheie
printr-un examen de atestare. Avem
organizată, de asemenea, o stețiepilot unde experimentăm noile teh
nologii, noile forme de organizare a
locurilor de muncă. Aici jnstruim

Scînteii

Sondajul
in actualitatea
economică

modelierii și tehnicienii, care își în
sușesc caracteristicile specifice fie
cărui model în parte înainte ca acestea să fie introduse în fabricație.
Eforturile facute
*" ' pentru onorarea
cu maximă promptitudine și la un
inalt nivel calitativ a tuturor comenzilor și contractelor încheiate
sînt insă cel mai bine puse in evi
dență de felul cum se muncește în
fiecare secție și atelier ale întreprin
derii, începînd de la croirea ma
terialelor și pină la livrarea produse
lor finite. Am parcurs cîteva aseme
nea fluxuri tehnologice și, fără să
intrăm în amănunte tehnice, deose
bit de interesante și ele, vom reține
numai ordinea și disciplina în care
muncește acest colectiv format din
circa 16 000 de oameni. Adeseori,
muncitorii și. specialiștii din indus
tria confecțiilor sînt puși însă în si
tuația să facă față unor solicitări cu
totul noi, care nu corespund struc
turii de pină atunci a producției.
Așa, de pildă, după cum ne-a pre
cizat tovarășul Cornel Predoiu, di
rector tehnic al întreprinderii, pe
una din liniile de fabricație ale sec
ției nr. 4 a întreprinderii s-au exe
cutat ani de zile la rînd numai și
numai pantaloni, așa că se ajunsese
la o adîncă specializare atît a oa
menilor, cit și a utilajelor. Aceasta
pînă nu cu mult timp în urmă, cînd
s-au primit numeroase comenzi de
produse de modă pentru femei și
bărbați. Nu exista decît o singură
soluție : să se schimbe profilul liniei
de fabricație. Și, intr-adevăr, s-a
schimbat. în cit timp ? „într-o sîm-

gistrează rămineri în urmă în onorarea con
tractelor încheiate. Toate aceste situații trebuie
să constituie obiectul unor serioase analize din
partea organizațiilor de partid, a factorilor de
răspundere, care au datoria să intervină opera
tiv, eficient pentru soluționarea tuturor proble
melor de care depinde realizarea ritmică, integrală a planului la export.
Ținînd seama de exigențele formulate în repetate rinduri de conducerea partidului, în sondajul de azi al „Scînteii" ne vom referi Io
cîteva aspecte privind modul cum este
organizată și se desfășoară producția de export
in unități din industria ușoară.

bată după-amiaza și duminică dimineața, ne răspunde ing. Gheorghe
Popcscu, șeful secției. Ăm făcut o
selectare a utilajelor, am adus altele
din diferite secții ale întreprinderii,
s-au executat prin autoutilare dis
pozitivele necesare și luni s-a trecut
la realizarea produselor din noul
profil de fabricație".
Se poate spune că adaptarea ope
rativă la cerințele pieței externe este
una din trăsăturile distinctive, unul
din cîștigurile certe ale organizării
muncii în întreprinderile de con
fecții din țara noastră. „Avînd în
vedere că producția pentru export
este 'diversă și se concretizează în
comenzi și loturi mici, ne-a spus to
varășul Constantin Nicolescu, direc
torul întreprinderii de confecții din

In unități
din industria
ușoară
Craiova, formațiile de lucru sînt al
cătuite, de regulă, din 35—40 de
muncitori. Acest sistem de organi
zare a muncii asigură o mare mo
bilitate în satisfacerea cerințelor pe
care le are fiecare partener în parte
și chiar posibilitatea perfecționării
mai rapide a tehnologiilor de fabri
cație".
Sisteme asemănătoare de organi
zare a muncii au fost adoptate și în
celelalte întreprinderi de confecții
din Botoșani, Oradea, Bacău sau
Satu Mare. Rezultatul ? Fluxurile de
fabricație au o mare mobilitate și
permit executarea promptă, chiar cu
maximă operativitate, la un înalt
nivel calitativ a comenzilor primite.
Cu toate acestea, întreprinderile de
confecții se confruntă cu destule pro
bleme în realizarea planului la ex
port Cum se explică această si
tuație ?

UN EFORT COMUN, MAI
LARG, PENTRU ASIGURA
REA FONDULUI DE MAR
FĂ ! Aceasta este concluzia sondajului efectuat. „într-adevăr, intreprinderile de confecții sint bine
organizate, ne spune tovarășul Nicolae Popirlau. directorul întreprin
derii de comerț exterior „Confex".
Totuși, trebuie avut în vedere faptul
că întreprinderile de confecții nu fac
decît să prelucreze o serie de ma
terii prime și materiale pe care le
realizează alte unități, cu alt profil

Spiritul revoluționar și abnegația muncitorească
(Urmare din pag. I)
luționari se poale asigura mersul
înainte și infăptuirea noilor obiec
tive ale revoluției în țara noastră.
Da, de asemenea revoluționari e
nevoie acum. Și ei există in compo
nența organismelor autoconducerii
muncitorești cu miile, cu zecile de
mii. Analizele efectuate de organele
de conducere colectivă din întreprin
deri, centrale, ministere reprezintă
practic expresia cea mai directă a
modului de a gindi și acționa al
revoluționarilor din aceste organisme
prin îmbinarea răspunderii colective
cu cea personală, prin angajarea
unui dialog operativ și competent,
pentru soluționarea problemelor cu
rente și de perspectivă ale fiecărei
unități. Că marea majoritate a celor
ce compun aceste organe își fac
datoria o atestă —.în modul cel mai
convingător — rezultatele obținute
de atîtea și atîtea colective, ritmu
rile noastre de dezvoltare.
Așa cum a rezultat insă și la
Congresul oamenilor muncii, așa
cum o probează și practica de zi cu
zț, modul în care înțeleg uniii din
tovarășii care fac parte dini iaceste
la conduorganisme iparticiparea
"
■
---- — ori
cerea activității economice
prin prezentarea de „rapoarte fru
moase", ori prin a aproba totul prin
rțdicarea automată a miinii — nu
are și nu poate avea nici o efici
ență. Intervențiile unora din aceștia,
cînd sînt analizate și dezbătute pro
bleme importante, adeseori _ reflectind situații critice din unități, din
ramurile lor de activitate, seamănă
ca două picături de apă : un raport
frumos al propriei activități, o jus
tificare a rezultatelor negative, pen
tru care se apelează la „n“ argu
mente și — ca să nu se zică că nu
sînt preocupați de îndreptarea lu
crurilor — 2—3 propuneri pentru
alții. Sau — situația cea mai frec
ventă — se înscriu la cuvînt pentru
ridicarea mîinii pentru votarea hotărîrilor gîndite de alții.
într-o asemenea analiză, desfășu
rată la nivelul unei centrale, cel
care conducea dezbaterile — sim
țind că ascultă o bandă de magne
tofon care repeta, prin cuvîntul
celor care se perindau la tribună
aceleași și aceleași lucruri generale,
angajamente formale — a solicitat
să se facă o pauză. în acest inter
val însă a cerut ca fiecare partici
pant să formuleze în scris o pro
punere proprie vizînd perfecționarea
muncii în domeniul analizat. Iar prin
„proprie" — ca lucrurile să fie și
mai clare — a făcut precizarea că
înțelege una la care se angajează
fiecare efectiv s-o traducă personal
In viață pînă la următoarea întîlnîne.

Care a fost rezultatul acestui ori
ginal sondaj despre „stilul" de a
gindi al unor astfel de oameni ?
Interlocutorul nostru zîmbește și ne
spune că pe moment efectul a fost
surprinzător. Mai întii, prin reacția
celor puși in această situație. Mul
tora dintre ei nu le-a venit inițial
să creadă că li se cere așa ceva.
După care unii au încercat tot felul
de subterfugii pentru a evita testul
la care erau supuși. Șocul a fost
atît de mare încît după pauză s-a
constatat că'în sală nu se mai aflau
tot atiția oameni ca la inceput. Mai
mult, in dreptul unor propuneri se
„omisese", ca din întîmplare, să se
mal scrie numele.
Ar fi nedrept — reia interlocutorul
— să rezumăm numai la atît rezul
tatele sondajului amintit. Esența a
constituit-o partea lui bună. Pentru
că. efectiv, s-au primit multe pro
puneri care atestau, in egală mă
sură. și investiția de gindire. și răs
punderea celor ce le făceau.
Întîmplarea, oricît de discutabilă ar
fi originalitatea ei, n-a rămas fără
ecoul pozitiv așteptat. Astăzi la
ședințele consiliului de conducere al
centralei respective nu mai întîlnești oameni „specializați" în cuvîntări „pregătite de-acasă“. sub formă
de „raport global", in care să pre
domine, ca in orice raport global,
rezultatele pozitive. Dar este evi
dent efortul fiecăruia pentru creș
terea capacității personale de a
participa la găsirea soluțiilor în
vederea rezolvării unor probleme
aflate într-un moment sau altul in
impas. Adică — cum se' exprimă .
autorul sondajulu’i — „s-a înțeles
necesitatea de a conduce pe bază de
fapte", pe bază de efort de gindire,
și nu prin vorbe așternute meșteșugit pe hîrtie.
Veți spune poate, după ce ați
parcurs aceste rînduri, că întimplârile evocate n-au nici o legătură
între ele. Ar fi o eroare, Există
oameni pentru care „frumosul de pe
hîrtie", oricît de bine ar fi articu
lat, nu poate avea ecou mai pu
ternic — în conștiința lor — decît
faptele lor de muncă. Aceștia sint,
de obicei, oamenii ce activează
direct în sfera producției, cei care
vorbesc frumos prin efortul lor
direct, prin ce produc și cum pro
duc. Există însă și oameni, puțini
ce-i drept, dar există, mai ales din
categoria celor ce poartă răspun
derea pentru activitatea unor unități
în care treburile nu merg bine, care
îmbracă în „haine de gală", în
cuvinte frumoase, cu un efort demn
de o cauză mai bună, stări de lu
cruri pentru care adevărul repre
zintă singura șansă de a le aduce pe
făgașul normal, de a le ajuta să nu
mai aibă cîrje. îndemnul de la care

am pornit în aceste rînduri conține
tocmai un asemenea adevăr mare,
încît oricine il parcurge _ și_-l
reparcurge înțelege o dată în
plus că misiunea cadrelor cu muncă
de răspundere este „nu de a ști să
vorbească frumos, ci de a trece la
organizarea temeinică' a activității".
Cu alte cuvinte de a munci, în
domeniul de care răspund, ca totul
să funcționeze ca un mecanism
perfect. Pentru că modul pe care
ni-1 propune secretarul general al
partidului, de a vorbi frumos' prin
fapte, este singurul mod posibil
astăzi, de a ne măsura munca,
competența, responsabilitatea față
de societate. Și atunci, de ce să nu
învățăm toți să vorbim frumos prin
fapte ?

de fabricație. Primim comenzi a că
ror execuție trebuie să înceapă cu
fabricarea firelor, apoi a țesăturilor,
care numai in final ajung la între
prinderile de confecții. Dacă tot acest circuit nu este perfect pus la
punct, chiar dacă realizarea propriuzisă a confecțiilor durează foarte
puțin, comanda, in ansamblu, de la
fir la țesătură și pînă la confecție,
va fi onorată totuși jntr-o perioa
dă de timp mai lungă decît o im
pun cerințele de pe piața externă.
Or, din acest punct de vedere con
sider că trebuie făcut un efort co
mun, mai larg, în toate sectoarele
care concură la realizarea confecții
lor, astfel incit fondul de marfă
necesar și contractat la export —
adică produsele finite, confecțiile —
să se asigure in intervale de timp
mai scurte. Nu pun în discuție pro
blema calității, deoarece in industria
confecțiilor aceasta ori există, ori
nu poți pătrunde pe piața externă,
deși ar^rebui făcut mai mult și pen
tru promovarea țesăturilor românești
la export. Este necesar însă, în pri
mul rînd„ ca și în unitățile produ
cătoare de fire, țesături, accesorii să
se ia o serie de măsuri care să per
mită un răspuns prompt, operativ la
cerințele pieței externe, așa cum
procedează întreprinderile de confec
ții. Nu intru în amănunte tehnice,
deoarece ele se cunosc. Așa, de pil
dă, ar trebui să se asigure fire și
țesături crude. care să poată fi
rapid pregătite și finisate, în func
ție de cerințele și tendințele mani
festate pe piața externă. Măsu
rile care pot și trebuie să se ia sînt
însă mult mai numeroase. Esențial
este
să se considere că atît
realizarea materiilor prime, cît și a
confecțiilor reprezintă un ciclu uni
tar de care depinde asigurarea fon
dului de marfă pentru export și să
se întărească răspunderea pe între
gul circuit".
O serie de îmbunătățiri pot și tre
buie să se aducă și in domeniul
creației de modă. „Avem în cadrul
centralei un centru puternic de cer
cetare și proiectare a îmbrăcămintei,
precizează tovarășa Elena Buzescu,
directoarea întreprinderii de confec
ții și tricotaje București, care reali
zează multe lucruri bune. Ar trebui
însă, așa cum am făcut noi în sec
țiile și atelierele de producție,' să se
.treacă la o specializare a creatorilor
de modele pe firme și segmente de
piață, astfel încît să se cunoască mai
bine cerințele existente și să se lu
creze într-o anumită perspectivă, să
se realizeze colecții de tendință. în
felul acesta ar spori mai mult con
tribuția creatorilor de modele la
promovarea exportului românesc de
confecții. Totodată, s-ar da un aju
tor substanțial și în pregătirea fa
bricației in unitățile producătoare,
începînd de la cele care asigură fi
rele sau țesăturile și pînă la cele de
confecții".
Fără să fi epuizat vasta proble
matică de care depinde îndeplini
rea planului la export în industria
confecțiilor, se pot desprinde, așa
dar, cîteva concluzii utile pentru
activitatea de viitor. în primul, rînd,
rezultă limpede că specializarea
întreprinderilor, secțiilor, ateliere
lor ți chiar a formațiilor de lucru
pe producția de export reprezintă
o soluție eficientă, care răspunde
exigențelor ce stau în fața oame
nilor muncii din acest domeniu de
activitate. Totuși, asigurarea fon
dului de marfă pentru export nu
depinde numai de activitatea uni
tăților de profil, situate în faza fi
nală a unui lung ciclu de produc
ție. Se impune, prin urmare, o ana
liză unitară, cu toate întreprinderi
le care concură, direct sau indirect,
la realizarea producției de export,
astfel incit prevederile de plan să
poată fi. îndeplinite ritmic, integral,
la toate sortimentele.

Ion TEODOR
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Au mult.de lucru

și muncesc și bine

cei care au recolte mari
în acest an, unitățile agricole din județul Olt rea
lizează cea mai scurtă cam
panie de stringere și de
pozitare a recoltei de
toamnă. Desigur, a contri
buit la aceasta și evoluția
vremii, datorită căreia cul
turile au ajuns la maturi
tate cu două și chiar trei
săptămîni mai devreme
decit in anii obișnuiți. Dar
ceea ce se impune eviden
țiat încă de la început este
faptul că cea mai scurtă
campanie dei recoltare se
realizează în condițiile ob
ținerii unor recolte mari.
Deci, cum bine se înțelege,
este foarte mult de muncă,
acum, la recoltat. Aceste
recolte constituie o mărtu
rie a modului responsabil
în care se lucregză azi in
agricultura • județului. a
spiritului de exigență spo
rită în aplicarea și genera
lizarea experienței înainta
te pentru infăptuirea fer
mă a obiectivelor noii re
voluții agrare.
în finalul uneia din pa
ginile speciale consacrate
experienței din județul Olt,
publicate nu de mult în
ziarul „Scînteia". împărtă
șeam o glumă cu tilc pe
care ne-au făcut-o mai
mulți specialiști din agri
cultura județului: spuneau
că în toamnă vor avea ne
voie de cit mai multe toporiști... pentru a putea re
colta cocenii de pe cîmp —
atît de frumos se contura
■încă de pe atunci recolta
de porumb. Desigur, era o
figură de stil, dar esența
s-a confirmat. Absolut toate
unitățile agricole din ju
deț realizează producții
mari de porumb.
Pe terenurile I.A.S. Studina stăm de vorbă cu di
rectorul unității, tovarășul
Doru Rădulescu. Combinele
practic nici nu se văd din
lanurile de, porumb. „Un
lucru e cert — spune di
rectorul unității : am do
vedit că știm și avem cu
ce să facem recolte de
peste 20 de tone la hectar.
Și, sigur, ne gindim să
realizăm și mai mult în
anii ce vin. Problema pe
care trebuie să ■ o rezol
văm însă este recoltarea.
Uitafi-vă cît de greu îna
intează combinele. Este și
firesc, au fost proiectate
pentru 10. maximum 12
tone porumb știuleți Ia
hectar. Și tabla, și motorul,
și angrenajele au fost di
mensionate pentru aseme
nea recoltă. Or. noi strin
gent peste 23 tone de știu
leți la hectar". La Studina,
ca și in alte locuri din ju
deț pe unde am trecut —
I.A.S. Redea, cooperativele
agricole Vișina. Vădăstrița,
„Unirea“-Corabia și Stre
jești — am auzit apre
cieri asemănătoare, anume
că pentru producțiile ac
tuale, acestea în Olt sînt
deja ceva obișnuit, trebuie
proiectată și creată o com
bină pe măsură, de mare
capacitate, care să asigure
strîngerea și depozitarea în
timp scurt a intregii pro
ducții.
Despre eficiența măsuri
lor întreprinse de corni-

suprafețe, să se obțină rittone evaluate, pe suprafa
muri inalte. De fapt, reța culeasă pină acum pro
ducția medie este de pekte
coltarea manuală se reali
zează pe aproape 20 000 de
23 tone știuleți la hectar.
hectare din suprafața cul
Și urmează solele cele mai
tivată.
,
„grase", adică din hibrizii
Buna organizare a acti
tardivi, care promit o pro
ducție chiar mai bună".
vității se impune atenției
în toate unitățile agricole
Fiindcă am -subliniat că
din consiliul agroindus
la C.A.P. Strejești, în ra
trial Strejești. Constantin
port cu evaluarea, făcută
Bărbulescu,
președintele ■ corect, acum, cînd se strin"
consiliului, ne ..privește
ge recolta, se constată
oarecum mirat : „Cum, cîți
chiar ușoare depășiri —
oameni avem la lucru ''
lucru ce se realizează și în
Nu i-am numărat, dar vă
celelalte unități agricolă
asigur că toată forța aptă
din județ — supunem aten
de lucru din localități este
ției, de astă dată cu titlu
Ia muncă. în cîmp. E o pe
informativ, o realizare de
rioadă foarte încărcată. Pe
osebită : aici, pe un lot ex
perimental de 40 ha, după
o tehnologie aparte, s-a
obținut o producție record
de 40 tone porumb știuleți
la hectar (asupra acestei
experiențe vom reveni).
Nu putem încheia aceste
rinduri fără a aminti dă
ruirea cu care lucrează
micii agricultori. La depănușat, la încărcarea și des
cărcarea mijloacelor de
transport, contribuția lor
este deosebit de prețioasă.
La Strejești, pe întreg con
siliul, cîteva mii de elevi
sint zilnic la diferite acti
vități din grădini, livezi,
vii, la culesul porumbului.
Pe județ, 80 000 de elevi
dau acum o mină de aju
tor, cum spuneam, deosebit
de prețioasă in bătălia
stringerii și depozitării
roadelor toamnei.
Problema care concen
trează în aceste zile aten
ția organelor județene agricole și a conducerii uni
tăților agricole o constituie
urgentarea și mărirea rit
mului de lucru la transpor
tul șl depozitarea producției
La cooperativa agricolă Strejești-Olt se lucrează la
de porumb. „Cind obțineam
strîngerea recoltei de porumb
7—8 tone de porumb știuFoto : I. Herțeg
leți la hectar, ne puneam
întrebarea cum o Să-1
transportăm — ne spune
strînsă de pe 72 la sută
lîngă porumb, la care pro
Ion Stqparu, inginerul-șef
din suprafața cultivată.
ducția mare ne cam dă de
al consiliului Strejești. :Vă
Ritmul stabilit la recoltare
furcă, avem de strins le
imaginați ce probleme avem
— 1 670 hectare pe zi —
gumele și cartofii, prunele,
acum, cind producțiăr a
este depășit frecvent, reamerele și strugurii, toate
crescut
de peste 3 ori. ’Tn
lizîndu-se în medie cîte
acestea însemnînd zeci de
1 800 hectare zilnic.
mii de tone de produse. fapt, trebuie să recunoaș
tem, transportul și depozi
Faptul că recoltarea se
N-am putea face față tu
tarea sînt cam în urmă.
desfășoară în front larg și
turor acestor lucrări dacă
Deși zilnic ducem în bază
cu bune rezultate este în
nu am avea o participare
peste 1 000 tone de pomare măsură și urmarea
exemplară la muncă a tu
rumb, mai avem în cîfhp
unei temeinice organizări
turor cooperatorilor și. a
peste 25 000 tone de po
făcute încă de la începutul
celorlalți locuitori din co
rumb. în zilele următoare
anului. Ne referim Ia fap
munele noastre". Nu este o
vom mări volumul trans
tul că, practic, toate uni
afirmație gratuită, măr
portului pentru a asigura
tățile economice din muni
turie fiind rezultatele ob
depozitarea și conservarea
cipiu și din orașele județu
ținute pînă acum. Din cele
corespunzătoare a întregii
lui au încheiat la începutul
3 231 hectare cultivate cu
recolte". Situația din consi
anului cu unitățile agrico
porumb în consiliul agro
liul agroindustrial Strejești
le contracte prin care se
industrial Strejești, po
este caracteristică, practic,
obligă să lucreze după
rumbul a fost strîns de pe
tuturor unităților agricole
principiul acordului global
2 600 hectare, această lucra
din județ. Deși cantitatea
anumite suprafețe cultiva
re urmînd să se incheie în
de porumb transportată și
te cu porumb, care au fost
următoarele cîteva zile.
depozitată zilnic a ajuns la
luate in primire imediat
Tovarășul Valeriu Botea16 000—17 000 tone, cum cu
după semănat. La fel au
nu, activist al comitetului
tilc spunea directorul di
procedat toate școlile ge
județean de partid, care
recției
agricole, „grămada
nerale din mediul sătesc,
răspunde de consiliu din
în loc să scadă parcă
încheind contractele cu co
partea biroului comitetu
crește", Este și motivul
operativele agricole din lo
lui județean de partid, in
pentru care comitetul ju
calitățile respective. în
tervine în discuție : „Adețean de partid a stabilit
felul acesta s-a asigurat
cum, cînd producția a fost
o serie .de măsuri pentru
ca și în unitățile agricole
strînsă de pe trei sferturi
a
se accelera mult trans
deficitare în forță de mun
din suprafață, avem con
portul și depozitarea re
că să se execute la un ni
firmarea ■ deplină a corec
coltei bogate de porumb.
vel superjor toate lucrări
titudinii cu care a fost făle din tehnologia porumbu
cută evaluarea producției
A. PAPADIUC
lui intensiv, iar acum, la
de porumb. Am fost mai
M. GRIGOROȘCUȚĂ
recoltare, care se efec
zgîrciți doar cu cîteva sute
tuează manual pe aceste
corespondentul „Scînteii"
de kilograme. Față de 22,5

telul județean de partid
privind organizarea și des*
fășurarea lucrărilor in cam
pania de toamnă la un ni
vel cît mai bun am avut
prilejul să ne convingem
pretutindeni pe unde am
trecut în județ. Se poate
spune că există 'o stare ge
nerală de mobilizare, prac
tic a tuturor forțelor la
strînsul recoltei. Directorul
direcției agricole, tovarășul
Mihai Popa, ne relata că
porumbul pe cele 67 430
hectare cultivate va fi cu
les în totalitate înainte de
sfirșitul acestei luni. De
altfel, pînă in seara zilei de
20 septembrie recolta a fost

Echipa de reporteri a

BUZĂU:

în condiții dificile de lucru, soluții optime de organizare
Zile pline pe ogoarele buzoiene,
unde toamna s-a instalat cu aproape
trei săptămîni mai devreme. Făcind
o retrospectivă a celor trei săp
tămîni care au trecut din luna sep
tembrie, reținem că în toate cele 14
consilii unice ritmul lucrărilor de
sezon a atins cote maxime. Porum
bul și sfecla de zahăr au fost strînse
de pe mai bine de jumătate din suprafață.
Căldurile persistente din ultima
perioadă au grăbit coacerea tuturor

culturilor și ajungerea acestora la
maturitate. Practic, in momentul de
față, așa după cum aveam să con
statăm în raidul întreprins în unită
țile din trei mari consilii agroindus
triale. nu se mai poate vorbi de o
eșalonare a recoltării. de hibrizi
timpurii, de prima serie de tomate,
de a doua ș.a.m.d. „Din zori și pină
la lăsarea întunericului fiecare din
cei 560 de cooperatori are de executot un mare volum de muncă — ne
spune Dumitru Andronescu. pre-
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PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL ROBOTICII
Primii roboți aji fost folosiți pentru simple manipulări (in 1961
firma „General Motors" „angaja"' cel dinții robot industrial). Per
fecționarea sistemelor de comandă a contribuit la crearea roboților
programabili. Din momentul in care aceștia au fost dotați și cu subsis
teme de percepție senzorială (după 1980), capabili deci să „cu
noască" mediul ambiant, tehnologii au început să vorbească despre
o nouă generație de roboți industriali. Dinamica producției si
utilizării, roboților industriali o urmează, astăzi, îndeaproape pe cea
a microprocesoarelor și memoriilor electronice. Ridicarea eficienței
economice a producției, precum și necesitatea îmbunătățirii condi
țiilor de muncă in sectoare ce presupun efort fizic deosebit sau ope
rații de rutină, plictisitoare și obositoare reprezintă atuurile dezvoltă
rii pe scară largă a roboților industriali și a automatizării flexibile.
Realizări, recente din întreaga lume demonstrează că in domeniul con
strucțiilor de mașini, de pildă, salturile spectaculoase ale productivi
tății și calității sint rezultatul introducerii celulelor și liniilor de
fabricație flexibile, bazate pe mașini-unelte cu comandă program
(comandate de mini și microcalculatoare) și pe roboți industriali.

• In țara noastră, în cadrul Mi
nisterului Industriei Electrotehnice
a fost elaborat un program prio
ritar de' asimilare în fabricație a
roboților și creare a numeroase
sisteme tehnologice dotate cu
roboți industriali. Cercetările știin
țifice și tehnologice se desfășoară
atît in institute de profil, cit și in
învățămîntul superior. La Bucu
rești,
Timișoara,
Cluj-Napoca,
Iași, Sibiu și Brașov, în unele fa
cultăți au fost introduse cursuri
referitoare la construcția și utili
zarea roboților industriali. Pentru
completarea notelor de curs, cei
interesați pot consulta diverse lu
crări de specialitate recent apăru
te, de exemplu : „Modelarea, si-

mularea și comanda manipu
latoarelor și roboților industriali",
autori : A. Davidoviciu, Gh. Drăgănoiu, A. Moangă (Editura Tehnică,
București — 1986).
în continuare iată cîteva pre' ocupări în domeniul roboticii ale
cadrelor didactice și studenților de
la Universitatea din Brașov. Una
dintre primele aplicații ale roboți
lor a fost automatizarea flexibilă
a proceselor de sudare, procese
caracterizate prin efort fizic, mo
notonie, condiții nocive de lucru.
Conform statisticilor, în țările dez
voltate industrial, „roboții-sudori"
reprezintă în medie 32,3 la sută din
producția totală de roboți indus
triali. La Universitatea din Bra-

șov, robotica a devenit obiect de
cercetare în 1980, la catedra de
Tehnologia materialelor și a sudă
rii. REMECC-01 și 02, primii ro
boți, reprezentau la nivelul anului
1980 variante constructive și func
ționale moderne. în prezent,
REMECC este numele unei „fami
lii" de roboți, ce „locuiește și
muncește" pe Colina Universității.
Iată și alte amănunte din „buleti
nele de identitate" ale membrilor
acestei familii ;
, • REMECC-03 (robot experi
mental cu motoare electrice de
curent continuu). Aparține genera
ției a doua. Acționarea — clasică
(motoare de curent continuu, co
mandate cu un microsistem bazat
pe microprocesor tip 8 080). Pri
mește comenzi, execută diferite
operații și învață cu1 ajutorul unui
terminal tip DAF 1001. Este dotat
cu o cameră TV și cu două moni
toare pentru urmărirea procesului
de sudare.. S-a specializat îh su
darea cu arc electric descoperit și
sudarea în mediu de gaz protec
tor. Are nevoie de o suprafață lo
cuibilă (și, evident, de muncă) de
aproximativ 2,5 mp.
• RETEP (robot experimental
de tăiere cu plasmă). Lucrează în
coordonate plane, are acționare
clasică și aparține generației a
doua. Se atașează cu ușurință ori
cărei instalații de tăiere cu
plasmă.

• ROCCOS (robot organizat în
coordonate cilindrice, opțional,
pentru sudare). Tot din generația
a doua, tot acționare în curent
continuu, dar comandat cu un microsistem programat în timp pen
tru fiecare din cele patru grade de
libertate. Este un sudor de perfor
manță, atît în mediu de bioxid de
carbon, cit și în sudura semiauto
mată.
• REMUS (robot experimental
de metalizare uniformă și sudare).
Acționarea — clasică. Lucrează in
coordonate polare. Ascultă de co
menzile unui microsistem cu mi
croprocesor Z 80. Grație senzorilor
și traductoarelor, îndeplinește con
dițiile pentru a fi .acceptat de ge
nerația a doua de roboți.
• ROMUS (robot opțional mul
tifuncțional utilizat pentru suda
re). Lucrează în coordonate polare,
are șase grade de libertate. un
braț articulat și un microprocesor
8 080 prin care i se transmit co
menzile. Execută operații de su
dare oricît de complicate, după un
contur programat. Sudura este de
calitate, se economisesc materiale
și energie, iar productivitatea
muncii crește cu 80 la sută.
Proiectele roboților menționați
pot fi livrate oricărei întreprin
deri interesate in robotizarea ope
rațiilor de sudare.

Valeria ICH1M
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ședințele cooperativei agricole Florica, din consiliul unic Mihăilești.
După realizările la zi pot afirma că
vom încheia recoltarea celor 430 ha
cu porumb în următoarele 10 zile,
iar pînă la 8 octombrie întreaga su
prafață de 470 ha va fi însămințată
cu griu și orz".
La începutul săptămînii care se
încheie, intreg aparatul consiliului
popular al comunei Glodeanu Siliș
tea era plecat în cele 7 sate pentru â,
asigura mobilizarea locuitorilor la
recoltat. „Apoi, n-a mai fost ne
voie să aplicăm această măsură —
ne spune primarul Gheorghe Po
pescu. Oamenii au înțeles că în
această perioadă e mai bine să ne
spunem ..bună dimineața !» la mar
ginea lanurilor de porumb și nu pe
uliță, fiindcă este vorba de munca
noastră de un an".
De la Glodeanu Siliștea am trecut
în consiliul unic Pogoanele. Pe o_,
solă cu porumb a cooperativei agri- ,
cole Scutelnici ne convingem încă o
dată de grija deosebită pentru
strîngerea la timp și fără pierderi a
întregii producții. „Tulpinile de po
rumb fiind foarte uscate, frunzele
rămîn pe cîmp și nici cu utilajele nu
mai pot fi strinse — ne spune ingi
nerul Aurelian Gheorma, directorul
S.M.A. Pogoanele. în această situație
am căutat și găsit prin curțile săte
nilor 6 greble cu tracțiune animală.
Le-am reparat și după cum vedeți în
urma lor cîrhpul rămîne curat". Sim
plu și eficient, sau mai bine zis la
condiții dificile, soluții optime.
Din punct de vedere al mărimii
suprafețelor de porumb și sfeclă de
zahăr ce trebuie recoltate și al celor
ce urmează a fi însămînțate cu grîu
și orz, consiliul unic Ziduri are de
efectuat cel mai mare volum de
muncă din județul Buzău. „Ne-am
organizat astfel activitatea — ne spu
ne președintele consiliului, Neculai
Feraru — astfel încît la toate lucră
rile să ne încadrăm în termenele
stabilite, fără să admitem rabat la
calitate. De pe mai bine de jumă
tate din cele 5 409 hectare cultivate
recolta de porumb a fost pusă la
adăpost. Toată suflarea satelor este
mobilizată în cîmp la recoltarea po
rumbului, a sfeclei de zahăr, pentru
a face cît mai repede loc griului șl
orzului, care vor ocupa o suprafață
de peste 7 000 hectare".

Stellan
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CLASA MUNCITOARE

„Eroi ai luptei poporului român
pentru unitatea și independența patriei"
La Muzeul de artă al Republicii
Socialiste România a fost deschisă,
simbătă, expoziția „Eroi ai luptei
poporului român pentru unitatea și
independența patriei". înscrisă în se
ria amplă a manifestărilor consacra
te implinirii a 600 de ani de la sui
rea pe tronul Țării Românești a
Marelui Mircea Voievod, expoziția
omagiază lupta de veacuri a po
porului nostru pentru unitate și in
dependentă, pentru păstrarea ființei
naționale, pentru bunăstarea și feri
cirea neamului românesc, cinstind
eroii istoriei naționale in galeria că
rora strălucește personalitatea ilus
trului conducător al României socia
liste. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit și stimat fiu al națiunii
noastre.
La vernisai au luat parte tovarășii
Petru Enache. membru supleant al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Suzana Gâdea.
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, general-colonel
Vasile Milea, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., ministrul apărării na
ționale.
Au fost prezenți. de asemenea,
membri ai C.C. al P.C.R., cadre cu
munci de răspundere in aparatul de
partid și de stat, membri ai condu
cerii uniunilor de creație, istorici,
cercetători, reprezentanți ai vieții
noastre culturale și științifice, un
numeros public.
în cuvîntul de deschidere a expo
ziției, tovarășa Suzana Gâdea a ară
tat : „Ctitorul României contem
porane, secretarul general al par
tidului, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a deschis larg
porțile istoriei, dăruindu-ne comori
de învățăminte, sentimentul nez
druncinat al continuității și marilor
drepturi ale neamului nostru la via
ță liberă, independentă și demnă.
Ne-am deprins în luminoșii ani ai
„Epocii Nicolae Ceaușescu" să cum
pănim cu recunoștință, alături de
propriile noastre fapte, pe cele ale
Înaintașilor, să le descifrăm mesajul
și să le cinstim cum se cuvine me
moria. Lupta pentru unitate și neatirnare a constituit idealul și nă
zuința multiseculară a poporului ro
mân, popor plămădit unitar în va
tra strămoșească a Daciei și care a
locuit dintotdeauHa spațiul carpatodanubiano-pontic. Expoziția de față
evpcă una din cele mai definitorii
pagini ale trecutului nostru, vremu
rile înflăcăratului iubitor de glie
străbună, Marele Mircea Voievod,
rămas în conștiința generațiilor ală
turi de toți cei care au slujit poporul
in grelele furtuni ale istoriei...
Evocînd marile fapte eroice ale

ALBA. în municipiul Alba Iulia
s-a desfășurat faza județeană a
concursului formațiilor artistice din
comerț „Hermes 1986“ și al celor
din unitățile de industrie ușoară.
La această întrecere au participat
brigăzi artistice, formații de satiră
și umor, montaje literare, grupuri
vocale din Alba Iulia. Abrud, Blaj
și Sebeș. Prin calitatea mesajului și
interpretării s-au evidențiat forma
țiile artistice de la întreprinderea
comercială de stat pentru mărfuri
industriale (I.C.S.M.I.) și între
prinderea comerțului cu ridicata

românești de azi (o
Mutații semnificative in profilul și structura clasei muncitoare in anii socialismului

-trecutului, artiștii plastici contempo
rani, îndemnați nu o dată cu înțe
lepciune de secretarul general al
partidului, se inspiră în operele lor
din glorioasele înfăptuiri ale prezen
tului. Arta românească, păstrîndu-și
caracterul militant, se dovedește a
fi la înălțimea glorioaselor înfăptuiri
ale prezentului și realizează o erojcă frescă istorică a României con
temporane, stăpînindu-și și făurindu-și necontenit destinul sub condu
cerea clarvăzătoare a celei mai stră
lucite personalități din întreaga is
torie a poporului român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii".
în expoziție sînt prezentate un
mare număr de lucrări de pictură,
sculptură și grafică contemporană ce
ilustrează valorosul potențial crea
tor al artiștilor noștri plastici în do
meniul evocării trecutului multimi
lenar al patriei, precum și piese do
cumentare care stau mărturie isto
riei eroice, de secole, a poporului
român în decursul căreia a ars vie
flacăra luptei împotriva exploatării
și asupririi, pentru libertatea și în
florirea României.
Expoziția reflectă momente de
seamă ale trecutului nostru glorios,
evocînd personalitatea unor viteji
conducători daci — Burebista și Decebal — continuînd cu Marele Mircea
Voievod, Ștefan cel Mare, Mihai Vi

CARNET CULTURAL
OLT. In numeroase unități in
dustriale și instituții din munici
piul Slatina și orașele Balș, Ca
racal și Corabia au avut loc sim
pozioane sub genericul „600 de
ani de la urcarea pe tron a Ma
relui Mircea Voievod și lupta
dusă de poporul român sub con
ducerea acestuia pentru libertate
și independență". Manifestări ase
mănătoare în cinstea acestui eve
niment au avut loc și în localită
țile Scornicești, Milcov. Osica de
Sus, Dobrosloveni. Studina. Iancu
Jianu ș.a. Totodată, in întimpinarea dorinței de cunoaștere a isto
riei poporului român de către tinăra generație, la căminele de
nefamiliști și cluburile pentru ti
neret din
Slatina,
Piatra Olt.
Caracal și Balș. biblioteca jude
țeană a organizat dezbateri pe
tema „Contribuții în studierea
istoriei contemporane a României".
(Mihai Grigoroscută).

for(a dinamizatoare a societății

pentru produse alimentare (I.C.R.A.)
Alba Iulia. întreprinderea comer
cială de stat mixtă (I.C.S.M.), în
treprinderile „Ardeleana" — Alba
Iulia și „Sebeșul" — Sebeș. (Ștefan
Dinică).
IALOMIȚA. Noua stagiune a
Teatrului muncitoresc din orașul
Urziceni a fost deschisă cu piesa
„Drumul încrederii" de George
Genoiu, piesă inspirată( din actua
litatea noastră. Spectacolul s-a
bucurat de aprecierile unanime ale
publicului. Regia semnată de acto
rul Ion Niciu a contribuit la suc
cesul spectacolului, la care a fost
prezent și autorul piesei. (Mjhai
Vișoiu).
BACAU. „CARPICA XVI" este o
culegere științifică care înmănun
chează rezultatele cercetărilor ar
heologice, istorice și filozofice
efectuate de specialiștii complexu
lui muzeal de istorie și artă dm
Bacău și din alte localități din Mol
dova. Volumul XVI, apărut de curînd, cuprinde, între altele, articole
de arheologie privitoare Ia istoria
așezării urbane de la Trotuș, noile
descoperiri de pe văile Bistriței și
Șiretului, file din istoria luptelor
antirăzboinice ale maselor popu
lare de pe valea Bistriței, pagini
din istoria premergătoare actului
de la 23 August 1944. Sînt evocate,
de asemenea, unele personalități
proeminente ale culturii naționale,
precum și ultimele apariții edito
riale din domeniul istoriei și filo
zofiei. (Gh. Baltă).

teazul. cu alte legendare figuri de
domnitori pătrioți luptători pen
tru păstrarea ființei naționale și apărarea gliei strămoșești, care și-au
înscris numele cu litere nepieritoa
re în cronica timpului. Compoziții
inspirate din momentele de excep
ție ale istoriei țării noastre — Unirea
Moldovei cu Țara Românească,
Marea Unire din 1918, aprigele bă
tălii revoluționare ale clasei mun
citoare conduse de Partidul Comu
nist Român pentru realizarea idea
lurilor de libertate și dreptate ale
poporului nostru. Revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de la
23 August 1944, moment de răscru
ce în istdria țării — ocupă un loc
distinct în expoziție.
Recunoștința pictorilor, sculptori
lor, graficienilor pentru împlinirile
de astăzi ale României socialiste se
îndreaptă, prin intermediul operelor
lor. către conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
proeminentă
personalitate a lumii contemporane,
care s-a identificat în mod strălu
cit cu înseși conștiința și aspirații
le de progres, libertate și pace ale
poporului român, înscriindu-și ast
fel numele în seria eroilor iluștri ai
neamului. Dăltuind în bronz și pia
tră. înfățișind în tablouri de aleasă
ținută artistică chipul conducătoru
lui mult iubit și stimat, creatorii
contemporani continuă în acest fel

bogata tradiție patriotică a artei ro
mânești. cu un plus de angajare
civică și participare socială.
în expoziție se remarcă, de ase
menea. lucrări ce aduc uru vibrant
omagiu tovarășei Elena Ceaușescu. a
cărei activitate este permanent pusă
în slujba înfloririi științei. învățămîntului și culturii românești, a
edificării socialismului in România.
Compoziții sugestive. alegorice,
prezentate in expoziție, așază por
tretele tovarășului Nicolae Ceaușescu
si tovarășei Elena Ceaușescu în
mijlocul creatorilor de bunuri ma
teriale și spirituale din țara noas
tră, oglindind activitatea complexă
de pe marile șantiere ale muncii și
creației întregului popor in anii de
istorie nouă a României, în epoca
de lumină și glorii — „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Expoziția, asemenea celorlalte ma
nifestări dedicate împlinirii a 600 de
ani de la urcarea pe tron a domni
torului Mircea Voievod, stă mărtu
rie politicii Partidului Comunist Ro
mân. a secretarului său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de
cinstire a personalităților și momen
telor reprezentative ale trecutului
nostru național, de punere in va
loare a tezaurului de învățăminte ale
istoriei, in ampla operă de formare
a generațiilor de azi'’ și de mîine,
în spiritul dragostei față de patrie,
al răspunderii pentru prezentul și
viitorul tării.

DIMINEAȚA
CÎMPIEI
(Urmare din pag. I)

capătul cărora un adevăr poate fi afir
mat cu toată certitu
dinea : marile recoite
sînt acum un fapt fi
resc. o performanță
pentru cooperatorii de
la Dor Mărunt, mereu
accesibilă. De trei ori
„Ordinul Muncii" cla
sa I, de două ori
titlul de ..Erou al
Muncii
Socialiste",
precum și ordinul
„Meritul Agricol" cla
sa, I sint distincții ce
au venit să consoli
deze, in ani, reputația
cooperativei agricole
din Dor Mărunt, să o
impună ca unitate re
prezentativă a agri
culturii Bărăganului,
îmi place să observ
la oamenii din Dor
Mărunt o autenti
că modestie. Legătura
lor cu pămintul este
atit de profundă și de
durabilă, atit de in
culcată ființei lor in
cit — chiar cu aces
te remarcabile rezul
tate — nimic din
existența și gesturile
lor nu are ceva gran
dilocvent, ci emană

acea liniște a lucrului
bine făcut, a relației
afective, indestructi
bile cu pămintul. I-am
intîlnit, insoțihdu-l pe
președintele Constan
tin Popa, in lanurile
de porumb, la ora
maximei încordări a
campaniei agricole de
toamnă. Se numesc
Constanța
Cernea.
Stelian Zlota, Elena
Vlad, Ion Ghiță, Ma
rin Anghel. Costel
Petcu,
Puiu
Mir
cea, Vasile Cămprut,
Gheorghe Lefter, Va
sile Mușat, Eugen
Nițulică; lingă grăme
zile de știuleți sau in
lanuri forfota lor pă
rea un ritual solar
proiectat pe fundalul
alb al zilei in creș
tere.
Marcată intens de
febra campaniei agri
cole de toamnă, co
muna Dor Mărunt oferă vizitatorului și
reperele multiple ale
dezvoltării sale economico-sociale.
Cu
ajutorul
tovarășului
Ion Copoeru, secreta
rul comitetului comu

nal de partid, prima
rul comunei, am putut
cunoaște citeva din
coordonatele profilu
lui agroindustrial al
localității. 6 sate aparținătoare — Dor
Mărunt, Dilga-Garâ,
Dilga-Sat, Ogoru, Pelinu. înfrățirea
două cooperative agricole de producție —
Dor Mărunt și Pelinu
— herghelia Dor Mă
runt, Centrul de în
cercare a soiurilor
Dîlga, o bază de pre
luare a cerealelor,
două baze de prelu
crare a sfeclei de za
hăr, un sistem de iri
gații ș.a, constituie
centrul de greutate al
activității economice
a comunei, care și-a
sporit an de an
avuția și accede la un
standard superior de
civilizație, pe măsura
aspirațiilor; dar și a
muncii și hărniciei lo
cuitorilor săi. La Dor
Mărunt toamna te
fascinează. E un spa
țiu in care oamenii
înscriu semne durabi
le, integrate armonios
in peisajul cimpiei.

Transformările revoluționare care au avut loc în
societatea românească în ultimele decenii au schimbat
înfățișarea patpei ca urmare a dezvoltării puternice
a forțelor de producție pe întreg teritoriul și, nu în
uitimă instanță, ca urmare a înnoirii structurii socie
tății, a fizionomiei claselor și a raporturilor dintre
ele.
Importante schimbări calitative ou avut și ou loc
în acești ani In rindul forțelor sociale ale progresului
istoric in socialism. In relațiile de clasă din societatea
noastră. Pe primul plan se situează transformarea
clasei muncitoare din clasă asuprită, lipsită de mij
loace de producție, intr-o clasă socială nouă, stăpină
pe mijloacele de producție, producătoare și benefi
ciară, împreună cu întregul popor, a tot ce se reali
zează azi în România. Principala forță socială a
progresului în societatea noastră, clasa muncitoare,
cunoaște în acest cadru o continuă creștere nume
rică, iși sporește ponderea în viața economică a țării,
se afirmă tot mai puternic rolul său în. viața socialpolitică, în conducerea societății. Semnificativ este
faptul că astăzi în structura socială a țării clasa
muncitoare reprezintă mai mult de jumătate din
totalul populației active.
Trăsăturile înaintate care îi'sînt proprii și pe care
le imprimă întregului popor, consecvența și fermitatea,
malta conștiință revoluționară a clasei muncitoare
influențează decisiv desfășurarea procesului de con
strucție socialistă în țara noastră. Exprimînd aspira
țiile și idealurile întregii națiuni, ea unește în jurul
său toate clasele și categoriile sociale pentru reali
zarea intereselor lor fundamentale, comune, armoni
zează interesele specifice ale diferitelor categorii
sociale cu interesele și cerințele generale ale
societății socialiste.
Toate înfăptuirile poporului nostru din acești ani
reliefează puternic spiritul revoluționar al clăsei
muncitoare, capacitatea ei creatoare, faptul că își
îndeplinește cu cinste rolul istoric de a conduce
întreaga națiune pe calea edificării unei vieți mate
riale și spirituale calitativ superioare.
Desfășurarea la începutul acestei luni a celui de-al
lll-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii, forul
suprem al democrației muncitorești revoluționare in
România, a dat in acest sens o nouă și vibrantă
manifestare voinței unanime a clasei muncitoare de a
asigura unirea forțelor creatoare ale întregii națiuni
in jurul partidului, de a realiza neabătut programele

de dezvoltare economică și socială a patriei.
„Clasei muncitoare, țărănimii, întregului nostru
popor, evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu in
cuvintarea rostită la încheierea Congresului, le dato
răm tot ceea ce am realizat - și ele reprezintă forța
și chezășia că toate programele și hotâririle noastre
vor fi îndeplinite cu succes".
Așa cum este cunoscut, una din importantele des
chideri novatoare pe care partidul nostru, secretarul
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-au înfăp
tuit in ultimele două decenii în teoria și practica
revoluționară o reprezintă abordarea dinamică a pro
blemelor evoluției clasei muncitoare în societatea con
temporană, a condițiilor istorice noi. în care ea este
chemată să-și înfăptuiască astăzi menirea revolu
ționară, rolul său hotărîtor in transformarea socie
tății și în asigurarea progresului ei continuu. Așa
cum evidenția tovarășul Nicolae Ceaușescu, marile
schimbări pe care le-a adus epoca noastră în dez
voltarea forțelor de producție, în dezvoltarea științei
și tehnicii, a culturii nu diminuează astăzi, ci
amplifică posibilitățile clasei muncitoare de a juca un
rol tot mai important în conducerea și transformarea
societății.
In etapa actuală de dezvoltare, procesele dinamice
care au loc în continuare în compoziția și diversifi
carea profesională a clasei noastre muncitoare, în
lărgirea orizontului său de cunoaștere, creșterea con
tinuă a eficienței sociale a muncii sale și dezvoltarea
pe multiple planuri a relațiilor de colaborare cu
celelalte clase și categorii sociale, influențează atit
fizionomia viitoare a acestei clase fundamentale a so
cietății noastre socialiste, cit și ritmul și intensitatea
transformărilor din toate domeniile vieții societății.

Dezbaterea de față își propune să eviden
țieze transformările care au loc in profilul șl
structura clasei muncitoare in procesul construc
ției socialiste, direcțiile în care ‘ s-a înfăptuit șl
in care se înfăptuiește azi rolul său istoric în «con
dițiile afirmării relațiilor socialiste în toate domeniile
vieții și ale trecerii la dezvoltarea intensivă a econo
miei românești. Participă conf. univ. dr. IOSIF BODA,
Academia „Stefan Gheorghiu", cercetător științific,
ION GLODEANU. Centrul de cercetări sociologice,
GHEORGHE NICA, secretarul comitetului de partid
din cadrul întreprinderii de mașini electrice București.

Mobilitatea și omogenizarea socială, repere esențiale

ale evoluției structurii de clasă in socialism
Red ; Victoria revoluției socia
liste în România a deschis calea
unor profunde transformări sociale
și economice care au influențat
nu numai dinamica societății in
ansamblul ei. ci și evoluția fie
căreia din clasele sociale angajate
în procesul revoluționar. O direc
ție fundamentală a acestor trans
formări sociale o reprezintă afir
marea. rolului istoric al clasei
muncitoare de clasă conducătoare
în societate, de forță dinamizatoare
a progresului economic și social.
Așa cum a probat experiența re
voluției și construcției socialiste
in țara noastră, preluarea pe cale
revoluționară a puterii politice de
către clasa muncitoare in alianță
cu țărănimea, intelectualitatea și
celelalte forțe progresiste, insti
tuirea proprietății socialiste și
lichidarea oricăror forme de ex
ploatare aveau- să determine trans
formări adinei in structura socie
tății, in fizionomia și profilul cla
selor sociale, ca și în raporturile
dintre ele.
Creșterea importantă pe care cla
sa muncitoare din România a cu
noscut-o, atit din punct de vedere
numeric, cit și al nivelului ei de
pregătire, reprezintă o consecință
legică a înaintării pe calea edifi
cării unei economii socialiste mo
derne, a dezvoltării și întăririi
continue a proprietății socialiste.
Acestea sint, succint enumerate,
temele cu care ne propunem să
deschidem problematica dezbaterii
noastre.

mărul total al muncitorilor a cres
cut cu peste 2,9’ milioane per
soane, numai industriei i-au revenit
din această creștere aproape 1.7
milioane. Numărul muncitorilor a
crescut in toate județele, mai rapid
insă in țele care au avut de lichi
dat răminerea in urmă din punct
de vedere economic.
Efecte nu mai puțin semnifica
tive are procesul de modernizare
a agriculturii, de dezvoltare ă mi
cii industrii locale, extinderea unor
activități neagricole in mediul ru
ral, care au condus la sporirea
numărului muncitorilor și in co
munitatea rurală. Acest proces are,
desigur, numeroase consecințe asu
pra dinamizării și transformării
vieții satului, asupra structurii de
clasă din mediul rural.
Sporirea rindurilor clasei noastre
muncitoare in ultimele patru de
cenii s.-a realizat, in mare parte
printr-un transfer de persoane de
la alte categorii sociale și. in pri
mul rind. din rindul țărănimii.
Această trăsătură specifică proce
selor de dezvoltare pe baze exten
sive â industriei in etapele ante
rioare ale construcției socialiste nu
modifică însă realitatea fundamen
tală că muncitorimea a fost și
rămîne clasa socială cu gradul cel
mai ridicat de concentrare și or
ganizare. Ea este legată de secto
rul hotăritor. cel mai dinamic al
economiei naționale — industria —
de' a cărei dezvoltare depinde pro
gresul tuturor celorlalte ramuri,
dezvoltarea întregii societăți.

ION GLODEANU : în înfăp
IOSIF BODA : Creșterea pu
tuirea profundelor transformări pe
ternică a forțelor de producție,
care le-a cunoscut în. ultimele pa
dezvoltarea
accelerată a economiei
tru decenii structura socială și de
românești au constituit cadrul in
clasă a societății noastre, un rol
care s-au produs transformări
hotărîtor l-a avut realizarea con
semnificative in întreaga structură
secventă a politicii Partidului Co
socială, in fizionomia tuturor cla
munist Român de industrializare
selor și categoriilor sociale. Desigur
socialistă, elaborată incă la Confe
nu numai intre clasa muncitoare
rința Națională a partidului din » că
și țărănime există profunde proce
1945.
se de întrepătrundere, treceri ale
Desigur, modificările produse în
unor grupuri sociale masive de la
structura claselor și categoriilor
un statut social la altul, ci același
sociale, de-a lungul celor peste pa
lucru s-a petrecut și se petrece și
tru decenii de construcție socia
in raporturile dintre muncitorime
listă, reprezintă in primul rind
și intelectualitatea tehnică.
Pe
rezultatul opțiunii politice fun
de o parte, a crescut continuu ni
damentale a Partidului Comunist
velul de pregătire generală și pro
Român pentru infăptuirea unor
fesională al clasei muncitoare — in
adinei reforme sociale care să
condițiile ridicării nivelului tehnic
consolideze puterea politică a cla al producției, ale pătrunderii rapi
sei muncitoare. In acest cadru,
de in producție a cuceririlor revo
desfășurarea susținută a procesului
luției tehnico-șțiințifice. Pe de altă
de industrializare avea să producă,
parte, largi ca’tegorii ale intelec
intr-o perioadă istorică, relativ
tualității s-au implicat tot mai
scurtă, mutații. semnificative in
direct în activitatea productivă
rindul clasei muncitoare însăși. De
nemijlocită, ceea ce impune, fără
la o clasă relativ redusă numeriindoiâlă, înțelegerea conținutului
cește in raport cu populația țării
noțiunii de muncitor într-o accep
— circa 1 000 000 de persoane in
țiune mai largă. în procesele di
1938, muncitorimea română nu
namice de transfer social și de
măra la sfîrșitul anului 1985 peste
omogenizare a raporturilor de
6 milioane de persoane.
clasă un loc mai important il
Creșterea numerică a clasei
ocupă, de asemenea, numărul mare
muncitoare s-a realizat ea însăși
de muncitori care au absolvit stu
diferențiat, in raport cu obiectivele
dii tehnice superioare, conlinuind
fiecărei etape istorice a dezvoltă
să-și desfășoare activitatea in
rii noii societăți. Astfel, în pe
procesul nemijlocit de producție.
rioada primelor trei planuri cinci
Așa incit evaluarea mobilității so
nale (1951—1965), etapa creării
ciale, a evoluției numerice a cla
bazei tehnico-materiale a societă
sei muncitoare in anii construcției
ții socialiste in industrie și agricul
socialiste va trebui să ia în calcul
tură. clasa muncitoare și-a sporit
și asemenea procese calitative
rindurile anual, in medie cu peste
profunde care definesc azi noul
*125 mii persoane, comparativ cu
profil tehnico-științific și noile
etapa următoarelor trei planuri
profesii tehnice incluse de pe acum
cincinale (1966—1980), ale căror
in structura clasei muncitoare.
obiective au fost consolidarea ba
Beneficiem astăzi, prin ideile și
zei tehnico-materiale a noii socie
orientările conținute în documen
tăți și trecerea la făurirea socie
tele partidului nostru, în opera
tății socialiste multilateral dezvol
teoretică a . secretarului său gene
tate — etapă în care rindurile
ral, de o concepție dinamică asu
clasei muncitoare au crescut anual
pra raporturilor de clasă, asupra
in medie cu peste 171 mii per
interferențelor multiple care apar
soane.
intre principalele clase și categorii
Procesul creșterii clasei munci
sociale ale societății noastre, in
toare prezintă, de asemenea, o se
particular asupra raportului dintre
rie de particularități în raport cu
clasa muncitoare și intelectualitate,
repartizarea ei pe ramuri ale eco
în condițiile revoluției științificonomiei naționale. Pe fondul creș
tehnice contemporane, ale progre
terii numărului de muncitori în
selor cunoașterii în genere și ale
toate ramurile economiei, industria
implicațiilor lor tot mai directe
este aceea care a cunoscut cea
asupra vieții materiale a societă
mai însemnată creștere. Dacă, de
ții apare necesară cuprinderea
pildă, în perioada 1966—1982 nu
in noțiunea de clasă munci

toare a celei mai mari părți a
intelectualității. In această per
spectivă, intelectualitatea nu poate
să fie tratată ea o categorie in
sine, ruptă de clasa muncitoare,
în mod practic, de altfel, impor
tante contingente ale intelectuali
tății fac parte astăzi nemijlocit
din rindul clasei muncitoare prin
modul de raportare la mijloacele
de producție aflate in proprieta
tea întregului popor, prin contri
buția directă pe care o aduc in
procesul de producție și, nu în
ultimă instanță, prin însușirea pe
scară tot mai largă a tradițiilor
revoluționare, de muncă, de ordine
și disciplină ale. clasei muncitoare.
Se evidențiază aici în mo
dul cel mai direct rolul clasei
muncitoare in promovarea la scara
întregii societăți a unui nou spirit
de muncă și de viață, a unor
raporturi noi intre individ și so
cietate. bazate pe unitatea intere
selor fundamentale ale tuturor oanenilor muncii.
Această unitate politică de tip
nou, această omogenizare socială
nu pot fi decît rezultatul unui pro
ces revoluționar profund care să
cuprindă totalitatea formelor de
muncă și viață ale poporului, toate
sectoarele de activitate. Ele defi
nesc azi în modul cel mai direct
etapa nouă, superioară a revolu
ției socialiste pe care a prefigu
rat-o Congresul al XIII-lea al
partidului. „în noua etapă a revo"rtiei, arăta recent secretarul ge
neral al partidului, trebuie să
transformăm alianță și colaborarea
dintre clasa muncitoare, celelalte
clase și categorii sociale, a oame
nilor muncii de diferite naționali
tăți in unitatea dintre toate clasele
și categoriile sociale, in unitatea
întregului popor".
Red : Procesul de apropiere intre
clasa muncitoare și țărănimea
cooperatoare, intre toate categoriile
sociale în ceea ce privește trăsătu
rile esențiale ale existenței și rela
țiilor lor reciproce, se realizează
pe baza convergenței dintre inte
resele fundamentale ale tuturor
claselor și categoriilor sociale.
Pe de altă parte, deosebirile de
clasă — care se mențin și în so
cialism — sint determinate nu
numai de existența diviziunii so
ciale a muncii, de persistența deo
sebirilor ele structură intre munca
din industrie și murtca din agricul
tură. dar și de existența celor
două forme distincte de proprie
tate socialistă : proprietatea de
stat și proprietatea cooperatistă
care generează deosebiri de clasă
in raportarea obiectivă la mijloa
cele de producție, in organizarea
procesului de muncă și în modul
de repartizare a produselor mun
cii. Aceste deosebiri pot genera,
intr-o etapă sau alta, contradicții
specifice, a Căror rezolvare sau
preintimpinare ocupă un loc im
portant in strategia partidului re
voluționar al clasei muncitoare și
sa vizează, de fiecare dată, asigu
rarea progresului neîntrerupt al
noii societăți.
în ințelegerea raporturilor de
clasă in socialism se evidențiază
că rolul conducător al clasei mun
citoare nu implică nicidecum o po
ziție dominantă a acesteia asupra
altor clase, ci el sc manifestă in
contextul
asigurării
condițiilor
pentru afirmarea tot mai puterni
că in viata economică și politică
a tuturor claselor și categoriilor
sociale.
Realizările obținute în dezvol
tarea ramurilor producției mate
riale, in creșterea forței economice
a țării și în dezvoltarea de ansam
blu a societății noastre probează
astăzi în cel mai inalt grad vitali
tatea alianței dintre clasa munci
toare și țărănime, cele două clase
fundamentale din societate, precum
și contribuția importantă a inte
lectualității la progresul general al
tării.

Dezbatere organizată de

Ioan STĂNESCU
y

PAGINA 5

SCINTEIA — duminică 21 septembrie 1986

„ZIUA METALURGISTULUI”
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Republicii Socialiste România

Președintele

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
însuflețiți de cele mai înalte sentimente de stimă și prețuire, de nețărmu
rită dragoste față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, reprezentanții oamenilor muncii din industria metalur
gică, întruniți in adunarea festivă cu prilejul sărbătoririi „Zilei metalur
gistului", vă adresează din adincul inimii mulțumiri fferbinți și profundă
recunoștință pentru grija permanentă, sprijinul și îndrumarea pe care dum
neavoastră Ie acordați dezvoltării și modernizării continue a metalurgiei,
ca ramură de bază a economiei noastre socialiste. Totodată, exprimăm și cu
acest prilej nețărmurita noastră gratitudine și simțămintele noastre de
profund respect și prețuire, aducind un cald omagiu tovarășei academician
doctor inginci Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului,
reputat om de știință de binemeritată recunoaștere internațională, pentru
grija și sprijinul permanent pe care le acordă dezvoltării impetuoase a
cercetării științifice și progresului tehnologic in domeniul metalurgiei.
Cu adincă recunoștință evocăm astăzi împlinirea a 15 ani de cind dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general ai
partidului, ați hotărit instituirea sărbătoririi anuale a „Zilei metalurgistului",
ca semn de cinstire a muncii neobosite a metalurgiștilor.
în acest moment sărbătoresc, cinstit prin noi fapte de jnuncă, vă ra
portăm cu mindric patriotică șl aleasă recunoștință că, în bilanțul impresio
nantelor realizări dobindite de poporul român sub înțeleaptă și clarvăză
toarea dumneavoastră conducere, in cei 21 de ani care au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului, se înscrie la loc de frunte și dezvoltarea
metalurgiei românești, procesul real, de esență, al modernizării și transfor
mării sale calitative.
Prețioasele orientări și inestimabilele indicații date de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar general al partidului, cu ocazia vizitelor de
lucru în unitățile metalurgice, sprijinul și îndrumarea permanentă pe care
ni le acordați au făcut ca in acest scurt răstimp industria metalurgică să
înregistreze un progres fără precedent, în cadrul căruia baza materială a
producției, tehnologiile de fabricație și structura sortimentală au cunoscut
profunde transformări calitative, care situează metalurgia românească prin
tre ramurile de bază ale economiei.
Pentru toate realizările deosebite în metalurgie, pe care le datorăm
partidului șt dumneavoastră personal, pentru minunatele condiții de muncă
și viață pe care le-ați creat metalurgiștilor, vă rugăm să ne permiteți, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm un fierbinte
omagiu și prinosul nostru de recunoștință, rugindu-vă, totodată, să primiți
respectuoasele noastre urări de multă sănătate și deplină putere de muncă,
pentru a ne conduce pe mai departe pe noi culmi de progres și civilizație.
Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, avind
In față luminosul dumneavoastră exemplu de dăruire și devotament, acțio
năm și vom acționa în continuare cu tot elanul revoluționar pentru reali
zarea mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei, pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor de mare răspundere ce ne revin din documen
tele Congresului al XIII-Iea al partidului. Vom acționa cu toată hotărirea
pentru ridicarea in continuare a parametrilor de calitate ai produselor meta
lurgice, corespunzător celor mai înalte exigențe ale ramurilor de vîrf din
economia națională, aslgurind, totodată, o reducere continuă a consumurilor
specifice de materiale, combustibil și energie. Așa cum ne-ați cerut-o cu cla
ritate in magistrala dumneavoastră cuvintare Ia Congresul al III-Iea al oa
menilor muncii, vom intensifica preocupările pentru perfecționarea condu
cerii proceselor de producție, implicarea mai deplină a specialiștilor pe fie
care Ioc de muncă, pentru folosirea intensivă a modernelor utilaje din do
tare, pentru ridicarea pe o nouă treaptă a pregătirii profesionale a întregului
personal muncitor.
înconjurîndu-vă cu fierbinte dragoste și devotament, noi. toți metalurgiștii țării, ne considerăm puternic mobilizați pe frontul muncii avintate și ne
angajăm în fața dumneavoastră să facem totul pentru îndeplinirea in cele
mai bune condiții a sarcinilor pe care ni le încredințați dumneavoastră, mult
iubite și stimate conducător, pentru progresul și prosperitatea continuă a
scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

PARTICIPANT!! LA ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATĂ „ZILEI METALURGISTULUI"
★

Cu prilejul „Zilei metalurgistului",
.la Tulcea a avut loc o adunare fes
tivă la care au participat reprezen
tanți ai organelor locale de partid și
de stat, ai conducerii Ministerului
Industriei Metalurgice, Uniunii sin
dicatelor din metalurgie și construc
ții de mașini, numeroși oameni ai
muncii.
Despre semnificația acestei zile a
vorbit Gheorghe Deliu, adjunct al
ministrului industriei metalurgice,
care a prezentat dezvoltarea puter
nică a acestei ramuri de bază a, in
dustriei grele, capabilă să satisfacă
necesitățile economiei naționale.
Sărbătorim
astăzi
„Ziua metalurgistului"
— zi in care partidul,
întregul nostru popor
cinstesc munca bărbă
tească, tenace, plină
de abnegație și dărui
re a celor care, în
„vetrele de foc^ ne
stins" ale tării, plămă
desc cu grijă și mi
gală metalul atit de
necesar economiei na
ționale.
In anii construcției
socialiste, și îndeosebi
în ultimii 21 de ani,
datorită orientărilor și
sprijinului permanent
primit din
partea
secretarului general al
partidului, industria
metalurgică a cunos
cut o puternică si am
plă dezvoltare, un pro
gres fără precedent.
Ca urmare, in prezent
această ramură de
bază a economiei se
poate compara in cele
mai multe privințe,
prin produsele pe care
le realizează, cu cele
din țările dezvoltate,
cu vechi tradiții in ni
cest domeniu. Astfel,
in geografia economi
că a țării s-au inte
grat organic moderne
le platforme metalur
gice de la Galați, Tirgoviște, Călărași și
Buzău, cu cele nou
înălțate in alte zone.
sie țării, la Tul
cea, Slatina, Zalău.
Zimnicea, Tecuci și
Titu, ctitorii ale ulti
melor două decenii,
perioadă de mari pre
faceri calitative, pe
care o denumim cu
deplin temei „Epoca
Nicolae
Ceaușescu".
Metalurgiștii tării, acționind conform, indi
cațiilor conducătorului
partidului și statului
nostru, au reușit să
satisfacă in tot mai
mare măsură necesi
tățile economiei na
ționale,
concomitent
cu asigurarea unui vo
lum important de pro
duse pentru export.
„Ziua metalurgistu
lui" reprezintă, desi
gur, un prilej de
rememorare a izbinzilor
și
realizări
lor celor ce plămă
desc metalul, dar și
de analiză exigentă a
neimplinirilor și nea
junsurilor din propria
activitate. In acest
prim an al celui de-al
optulea cincinal, me
talurgiștilor le revine
sarcina de a produce,
comparativ cu anul
. trecut, cu 15,9 la sută
mai mult cocs, 19,1 la
sută oțel, 22.2 la sută
laminate finite pline
și cu 28,9 la sută țevi
din oțel. Semnificati
ve slnt. totodată, mu
tațiile calitative inter
venite in structura

★
A fost subliniată contribuția esen
țială a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la elaborarea și înfăptuirea politi
cii industriale a partidului și statu
lui nostru, pentru valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor natura
le și dezvoltarea pe multiple planuri
a localităților țării.
într-o atmosferă de puternică an
gajare muncitorească, participanții
la adunarea festivă au adresat
o telegramă tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
•

încheierea lucrărilor Seminarului
internațional „Tineretul și pacea"
La Costinești s-au Încheiat simbătă lucrările Seminarului interna
țional „Tineretul și pacea", organizat
de Uniunea Tineretului Comunist
din România, in cadrul manifestă
rilor consacrate Anului Internațional
al Păcii.
Timp de trei zile, participanții la
seminar — reprezentanți ai unor
organizații naționale de tineret de
diferite orientări politice, filozofice
și ideologice din numeroase țări ale
lumii, organizații internaționale de
tineret, precum și organisme din
sistemul O.N.U. — au procedat la
un larg și aprofundat schimb de
opinii, informații și experiență pri
vind participarea sporită a tinerei
generații la promovarea dezvoltării,
la edificarea unei lumi a păcii,
înțelegerii și colaborării, unei lumi
mai bune și mai drepte pe planeta
noastră.
Cei ce au luat cuvîntul în cadrul
dezbaterilor au dat o înaltă apre
ciere preocupării constante a Româ
niei
socialiste, a președintelui
Nicolae Ceaușescu față de proble
matica cu care se confruntă tînăra
generație de pretutindeni, pentru
împlinirea idealurilor sale de pace,
colaborare și progres, idei generoase
reafirmate cu pregnanță în vibrantul
mesaj adresat de șeful statului
român participanților la lucrările
seminarului.
în cadrul discuțiilor axate pe
rolul și contribuția tineretului la

lupta pentru pace și dezarmare, în
primul rind pentru dezarmare nu
cleară. au fost evidențiate multiplele
consecințe ale cursei aberante a
înarmărilor asupra condiției eco
nomice șl sociale a tineretului.
Examlnind propuneri, acțiuni și
măsuri pe plan național și regio
nal vizînd educarea tineretului în
spiritul idealurilor de pace, priete
nie. cooperare între popoare, semi
narul a relevat necesitatea implică
rii cit mal active a organizațiilor
de tineret în ampla luptă a popoa
relor pentru înlăturarea pericolului
unei conflagrații mondiale, pentru
edificarea unei lumi a păcii și pro
gresului, pentru apărarea dreptului
suprem al generațiilor de azi și de
miine la viață, la pace.
In cadrul dezbaterilor, reprezen
tanții țării noastre au evidențiat
faptul că tineretul României socia
liste, care, alături de întregul popor,
participă activ la edificarea noii
orînduiri, va milita și în viitor, cu
responsabilitate, alături de tînăra
generație de pretutindeni, pentru o
largă colaborare internațională, pen
tru menținerea și consolidarea păcii
în întreaga lume, pentru împlinirea
celor mai nobile aspirații de progres,
libertate și independență.
în încheierea seminarului a fost
adoptat prin consens un Apel adre
sat tineretului din întreaga lume.

TÎRGU MUREȘ : Volum
sporit de piese
recondiționate
Specialiștii și muncitorii de
la întreprinderea de repara
ții auto din Tîrgu Mureș au
realizat, prin autodoțare, peste 350
dispozitive noi de recondiționare
de inaltă tehnicitate și productivi
tate. Despre însemnătatea acestei
acțiuni ne-a vorbit inginerul Pa
vel Iuhasz. directorul întreprin
derii :
— Plnă acum am reușit ca pes
te 70 la sută din piesele de schimb
utilizate la reparații-montaj, in
perioada care a trecut din acest
an, să fie asigurate prin recondi
ționare. Valoarea acestora se ri
dică la aproape 300 milioane lei.
(Gheorghe Giurgiu).

CĂLĂRAȘI : Noi
apartamente
pentru oamenii muncii
în aceste zile, încă 100 de fami
lii ale siderurgiștilor călărășeni,
precum șl ale constructorilor obiec
tivelor ce se ridică in noua cetate
de oțel a tării s-au mutat în apărtamente noi, date in folosință
in cartierul Mircea Vodă-Sud. Cu
acestea, numărul familiilor care
beneficiază de Ia începutul anului
de confort sporit în municipiul Că
lărași a trecut de 700. Toate noile
locuințe1 folosesc agentul termic
furnizat de combinatul siderurgic.
(Mihail Dumitrescu).

REZULTATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Prezentăm în continuare rezultatele obținute în întrecerea socia
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprin
deri industriale, transporturi, construcții, precum și din domeniul cir
culației mărfurilor șl al prestărilor de servicii.
Ca urmare a rezultatelor obținute în cele opt luni care au trecut
din acest an și a punctajului general stabilit pe baza realizării indi
catorilor prevăzuți in criteriile de organziare a întrecerii socialiste, la
31 august pe primele locuri se situează :
ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI
SI DISTRIBUȚIEI ENERGIEI
ELECTRICE
Locul I : întreprinderea de re
țele electrice Suceava, cu 723,7
puncte.
Locul II : întreprinderea de re
țele electrice Iași, cu 647,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Vaslui, cu 523
puncte.
ÎN DOMENIUL FORAJULUI
SONDELOR DE ȚIȚEI ȘI GAZE
Locul I : întreprinderea de fo
raj „Petromar" Constanța, cu 975,8
puncte.
Locul II : Schela de foraj Zemeș, județul Bacău, cu 572,8
puncte.
Locul III : Schela de foraj Rîmnicu Vîlcea, cu 420 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR
REFRACTARE, CARBUNOASE
ȘI ABRAZIVE
Locui I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 808,7
puncte.
Locul II : întreprinderea de pro
duse abrazive Birlad, județul Vas
lui, cu 614,3 puncte.
Locul III : întreprinderea „Carbochim" Cluj-Napoca, cu 569,3
puncte.
ÎN DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
— ALTE MINISTERE
Locul I : Întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru indus
tria chimică Satu Mare — Minis
terul Industriei Chimice, cu 1 039,3
puncte.
Locul II : întreprinderea de uti
laj chimic Borzești. județul Bacău
— Ministerul Industriei Petrochi
mice, cu 970,7 puncte.
Locul III : întreprinderea meca
nică de reparații auto și utilaje
de transport Baia Mare — Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, cu 943,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA FIRELOR
ȘI FIBRELOR SINTETICE
ȘI ARTIFICIALE
Locul I : întreprinderea de fire
și fibre poliamidice Roman, jude
țul Neamț, cu 388,6 puncte.
Locul II : întreprinderea filatura

de fibre „Melana" Botoșani, cu 340
puncte.
ÎN INDUSTRIA METALELOR
NEFEROASE ȘI RARE
Locul I : întreprinderea de alu
mină Oradea, cu 606,1 puncte.
Locul II : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 402,5 puncte.

Panoul fruntașilor
pe opt luni ale anului
ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : Întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt. cu
1 084,1 puncte.
Locui II : întreprinderea de con
fecții Focșani, cu 691,1 puncte.
Locul III : întreprinderea de
confecții. Tulcea. cu 652,1 puncte.
ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI
ALIMENTARE - SUBRAMURA
INDUSTRIALIZAREA CĂRNII
Locul I : întreprinderea de pre
parate si conserve din carne Bucu
rești, cu 1 179,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Bacău, cu
592,7 puncte.
Locul III : întreprinderea „Antrefrig" București, cu 439.6 puncte.
ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra
fică „Filaret" București, cu 941,5
puncte.
Locul II : întreprinderea poligra
fică Sibiu, cu 840,6 puncte.
Locul III : întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi", cu 665,6
puncte.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 876,7 puncte.
Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Timiș, cu 808,5 piiiicte.
Locul III : Inspectoratul silvic
județean Bacău, cu 739,1 puncte.
CONSTRUCTII-MONTAJ ALTE MINISTERE
Locui I : Întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări
și telecomunicații București — Mi
nisterul Industriei Electrotehnice,
cu 843,3 puncte.
Locul II : întreprinderea de amenajare complexă și exploatarea
riului Dîmbovița, București —
Consiliul Național al Apelor, cu
671,3 puncte.
Locul III : întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trale termice București — Ministe
rul Industriei de Utilaj Greu, cu
604.2 puncte.
ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR NAVALE
ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de
transport naval și auto „Delta Du
nării" Tulcea — Ministerul Agri
culturii, cu 728,4 puncte.
Locul II : întreprinderea de na
vigație fluvială „NAVROM" Galați
-- Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiilor, cu 451 puncte.
Locul III : întreprinderea de aviație utilitară București — Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, cu 368,6 puncte.
ÎN DOMENIUL POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR
Locul I : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Brăila, cu
385.5 puncte.
Locul II : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Suceava, cu
344,1 puncte.
Locul III : Direcția județeană de
poștă și telecomunicații Botoșani,
cu 300,2 puncte.
ÎN DOMENIUL COMERȚULUI
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea de ali
mentație publică Rîmnicu Vîlcea,
cu 394,7 puncte.
Locul II : întreprinderea de ali
mentație publică Bacău, cu 388.4
puncte.
Locul III : întreprinderea de alimentație publică Iași, cu 361.5
puncte.
IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI
DE LOCUINȚE ȘI PRESTAȚII
ÎN CONSTRUCȚII
Locul I : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație
locativă Colentina, București, cu
967.6 puncte.
Locul II : întreprinderea de ad-‘
ministrare a clădirilor București, cu
904.3 puncte.
Locul III : întreprinderea de
construcții, reparații și adminis
trație locativă „Foișor" București,
cu 855,5 puncte.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MAU

Domnului
General de armată MOUSSA TRAORE
Secretar general al Uniunii democratice a poporului malian,
Președintele Republicii Mali

BAMAKO

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Mali imi este deo
sebit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală pentru dumneavoastră, de pace, progres și prospe
ritate poporului malian prieten.
Folosesc această ocazie pentru a exprima convingerea că bunele rapor
turi de colaborare și prietenie stabilite intre partidele și țările noastre se
vor adinei și extinde in viitor spre binele celor două popoare, al cauzei păcii,
destinderii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
La 22 septembrie,
poporul malian săr
bătorește ziua sa na
țională : se împlinesc
26 de ani de la pro
clamarea independen
ței tării, eveniment
de însemnătate isto
rică care a venit să
încununeze lupta în
delungată dusă împo
triva dominației colo
niale, pentru făurirea
unei vieți noi, libere
și prospere.
Situată in vestul
continentului african,
fără ieșire la mare,
Republica Mali are o
suprafață de 1 240 142
kmp și o populație de
aproximativ 7 mi
lioane de locuitori.^
care se ocupă cu agri-’,'
cultura și creșterea,;
animalelor. In anii ce
au urmat proclamării
independentei, șl mai
ales în ultima perioa
dă, poporul malian
a depus eforturi susți
nute în vederea li
chidării înapoierii economice
moștenite
din trecut, reușind să
obțină o serie de suc
cese pe linia valori

ficării resurselor na
turale in folosul pro
priu : au fost puse
bazele unei industrii
naționale, s-a trecut
la exploatarea zăcă
mintelor miniere, a
fost adoptat un com
plex de măsuri vizînd
dezvoltarea producției
agricole.
Ultimele acțiuni au
o importanță deose
bită pentru o tară a
cărei agricultură este
grav afectată de se
ceta persistentă din
Sahel. Ele. au dus la
apariția' unui com
plex
hidroenergetic
pe rîul Sankarani și
la declanșarea unei
acțiuni de amenajare
a cursului fluviului
Niger. în anii urmă
tori, in Mali vor fi
construite aproxima
tiv 40 de lacuri de
acumulare și vor fi
realizate 36 de alte
proiecte
hidroteh
nice — fintîni, rețele
de conducte de apă,
sisteme de irigații.
Totodată, slnt prevă
zute importante lu
crări de împădurire

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor (color) ® Telefilmoteca de ghiozdan: ,,Vizitatorii*4
(colori. Episodul 15
12,40 Din cununa cîntecului românesc.
Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
14,45 Roadele perseverenței (color). Re
portaj de „Ziua metalurgistului44
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal
19,20 Scut și strajă (color). Documen
tar. Producție a Studioului de
film TV

• în zona din apropie
rea capitalei țării.
Bamako.
în spiritul politicii
sale de solidaritate
militantă cu tinerele
state
africane.
cu
toate statele in curs
de dezvoltare. Româ
nia socialistă Urmă
rește
cu
simpatie
succesele obținute de
poporul malian in
lupta pentru lichida
rea grelei moșteniri
coloniale și afirmarea
sa pe drumul pro
gresului. între Repu
blica Socialistă Româ
nia și Republica Mali
s-au statornicit relații
de prietenie și colabo
rare. bazate pe stimă
și respect reciproc,
care cunosc un curs
ascendent. Dezvolta
rea legăturilor priete
nești româno-maliene
corespunde pe deplin
aspirațiilor celor două
popoare, constituind,
totodată, o contribuție
la promovarea cauzei
generale a păcii, co
laborării și indepen
denței.

19.40 La trecutu-ți mare, mare
viitor
(color). Spectacol literar-muzicalcoregrafic.
20,10 Film artistic (color): „Rug și fla
cără**.
21,50 Telejurnal
LUNI, 22 SEPTEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științlflc (color)
20.40 Tezaur folcloric (color) • în aurul
toamnei, cîntec românesc mereu
tînăr • întîlnire
cu
Dumitru
Fârcaș
21,00 Roman-foileton (color) : „Prețul
succesului*4.
Episodul 3
21,50 Telejurnal

Informații sportive
• FOTBAL. Etapa a 5-a a Cam
pionatului diviziei A la fotbal pro
gramează azi. 21 septembrie, urmă
toarele meciuri: Sportul studențesc
— Steaua București; Jiul Petroșani
— Petrolul Ploiești: Rapid — Victo
ria București; F.C.M. Brașov —
Chimia Rm. Vîlcea; Gloria Buzău —
Universitatea Cluj-Napoca ; Dina
mo — S.C. Bacău; Oțelul Galați —
Corvinul Hunedoara; Flacăra Moreni — F.C. Argeș; F.C. Olt — Uni
versitatea Craiova.
Partidele vor incepe la ora 17.
Aspecte de la toate întîlnirile vor
fi transmise la radio pe programul 1.
• ȘAH. în runda a 11-a a turneu
lui internațional de șah ce se desfă
șoară la Szirak (Ungaria), marele
maestru român Mihai Șubă a re

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 21 septembrie, ora 21 — 24
septembrie, ora 21. în țară: vremea va
fi răcoroasă, iar cerul variabil cu înnorări măi pronunțate în primele zile
în regiunile
nordice,
centrale și de
est, unde pe alocuri va ploua. Tn. rest.

mizat cu Romanișin (U.R.S.S.). ega
litatea fiind consemnată și în parti
dele Ftachnick — Nogueiras. Spraggett — Rodgers. Garcia Palermo
l-a învins pe Psahls, Smejkal a pier
dut la Pinter și Adorjan la Flear.
în clasament conduce Lev Psahis
(U.R.S.S.) — cu 7,5 puncte. Mihai
Șubă se află pe locul 6, cu 5,5
puncte.

• TENIS. în clasamentul general
al „Marelui premiu" continuă să
conducă tenismanul cehoslovac Ivan
Lendl, cu 3 389 puncte, urmat de
vest-germanul Boris Becker — 2 360
puncte, suedezii Joakirn Nystroem
— 2 068 puncte. Stefan Edberg —
1 721 puncte. Mats Wilander — 1 685
puncte și francezul Yannick Noah
— 1 553 puncte.
ploi izolate. Vintul va sufla slab pînă
la moderat, cu unele intensificări la în
ceputul intervalului
la munte și in
nord-est.ul țării, cu viteze între 40 și 60
km pe oră. Temperaturile minime vor
fi cuprinse între 4 șl 14 grade,
mai
coborîte în centrul țării, unde se va
produce brumă, iar cele maxime, în
general, între 17 și 27 grade. în Bucu
rești: vremea va li răcoroasă, iar ce
rul variabil. Vintul va sufla slab pînă
la moderat. Temperaturile minime vor
oscila între 5 și 9 grade, iar cele maxi
me între 21 și 25 grade.

CUM RĂSPUND UNITĂȚILE COMERCIALE EXIGENȚELOR NOII CALITĂȚI
producției de metal,
care asigură creșterea
mai accentuată a pon
derii sortimentelor cu
prelucrare metalurgi
că superioară, intens
solicitate de economia
națională : 100.1 la
sută la oțel inoxidabft,
38,9 la sută la tablele
și benzile laminate la
rece. Demn de relevat
este faptul că, pe an
samblul ramurii, in
cele opt luni care au
trecut din acest an, la
o serie de sortimente
s-au obținut impor
tante
depășiri
de
plan. Astfel, au fost
realizate suplimentar
10 900 tone profile gre
le, 11 800 tone profile
formate la rece, 924
tone bare și blocuri
forjate din oțeluri de
scule, 700 tone lami
nate din aluminiu. 76'3
tone țevi de aluminiu
pentru irigații și 6 464
tone utilaje tehnolo
gice pentru metalur
gie. Totodată, s-au ob
ținut importante spo
ruri de producție față
de realizările perioa
dei corespunzătoare a
anului trecut la cocs,
fontă, oțel, laminate
finite pline, țevi ș.a.
In acest moment
festiv, prilejuit de
cea de-a XV-a sărbă
torire a „Zilei me
talurgistului", făcind
bilanțul activității des
fășurate de la inccțputul anului de acest
puternic detașament
muncitoresc, nu pu
tem să nu subliniem
totuși și faptul că in
activitatea Ministeru
lui Industriei Metalur
gice, centralelor in
dustriale și unităților
metalurgice s-au ma
nifestat o serie de
neajunsuri care au fă
cut ca planul la pro

ducția fizică să nu fie
realizat integral la toți
indicatorii. Este nece
sar ca, in perioa
da imediat următoare,
conducerea ministeru
lui, toți specialiștii și
muncitorii din indus
tria metalurgică, acționînd in spiritul orientărilor
formula
te de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la
recentul Congres al
oamenilor muncii, să
ia
toate
măsurile
pentru
îndeplinirea
integrală, atit sub
aspect cantitativ, cit
și sortimental, a pro
ducției de metal pre
văzute in planul pe
acest an și cu deose
bire a producției des
tinate exportului. De
asemenea, trebuie să
se acorde o atenție
prioritară utilizării cu
înalt randament a ca
pacităților de produc
ție, modernizării flu
xurilor de fabricație,
asimilării unor noi
mărci de oțeluri, gos
podăririi și economisi
rii materiilor prime,
energiei și combusti
bililor.
Astăzi, de ziua lor,
întregul nostru popor,
omagiind munca har
nicilor făurari si mo
delatori ai metalului
din întreaga tară, le
adresează calde felici
tări pentru rezultatele
obținute și urarea de
a înregistra succese
tot mai mari In acti
vitatea pe care o des
fășoară pentru a da
țării cit mai mult me
tal, sporindu-și astfel
și mai mult contribu
ția la dezvoltarea și
progresul
României
socialiste.

Gheorqhe IONIȚA

Nu e greu să fii vînzător
model dacă-ți iubești me
seria De fapt’ ce dorește cum

Sistemul de autoservire
nu exclude rolul vinzâtorului. La prima oră a dimineții e o

părătorul de la vînzător ? S-ar putea
spune că nu altceva decît ca acesta
să-și facă întotdeauna și integral
datoria. Cu alte cuvinte, cind intră
într-un magazin să fie servit
prompt, corect, cu solicitudine, adică
să i se acorde atenția cuvenită.
Stăm de vorbă cu Ion Vătafu,
vînzător la raionul de stofe al uni
tății „Romarta" 1, cîștigătorul locului
2 pe țară la concursul cu tema
„buna servire", desfășurat în 1985.
— E greu să fii vinzător-model ?
îl întrebăm.
— Pacă-ți iubești meseria, nu e
greu deloc. Restul vine de la sine.
— Ni s-a spus că, în raionul unde
lucrați, rar intră om care să nu
cumpere, deși stofele slnt o marfă
cu valoare mare și nu e ușor să te
decizi. Cum procedați ?
— Cu răbdare. Sînt cumpărători
care știu exact ce vor, îți explică
amănunțit, incit poți și trebuie să le
scoți din raft ceea ce și-au dorit.
Să consideri normal faptul că omul
întoarce stofa pe față și pe dos, o
strînge în pumni, încearcă dacă se
șifonează, se duce cu ea la ușă s-o
vadă la lumina zilei. Adesea cum
părătorul e nehotărît : dorește o sto
fă, dar vezi că ar simți nevoia să
se consulte cu cineva. Aici, zic eu,
intervine, cu adevărat priceperea
vinzătorului. Trebuie să „ghicești" pe
loc cam ce se potrivește vîrstei, gus
tului, taliei celui pe care-1 ăi în față.
Ii oferi mai multe variante, arătîndu-i avantajele fiecăreia. Iar dacă
nu ai reușit, să nu te superi că ți-ai
pierdut timpul degeaba.
L-am urmărit de la distanță. într-adevăr, Ion Vătafu este un exem
plu de solicitudine și profesionalism,
in fiecare zi, nu numai la concurs.
Deci nu e greu să fii vînzător mo
del ! Nu poți să nu te întrebi,
atunci, de ce mal există, incă, atiția
lucrători in comerț (nu ne referim
numai la Pitești) plictisiți, blazați
sau chiar mai rău — arțăgoși, gata
să se ia la harță cu publicul, oameni
care uită, pur și simplu, că au fost
angajați și se află în unitate spre a
fi ei la dispoziția publicului — și
nu invers 1

plăcere să străbați arterele comer
ciale ale Piteștiulul. Vitrinele sînt
curate (se. șterg zilnic), cu mărfurile
expuse după toate regulile esteticii.
Se stropește trotuarul din față, se
etalează oferta tonetelor, se face
ordine în gondole, în rafturi, se con
trolează ținuta personalului. în pie
țe — în Pitești sint 6, una mai fru-

nu cumpără pentru ei înșiși, ci pen
tru alți membri ai familiei. Aceleași
constatări și la magazinul alimentar
cu autoservire „Mondial", din apro
piere. O atitudine activă are și per
sonalul restaurantului cu autoser
vire „Cina". Producția culinară re
prezintă aici 95 la sută din încasări
și este reprezentată de circa 50—60
de preparate și semipreparate pen
tru raioanele de profil din trei ma
gazine alimentare. dar mai ales
pentru consumul pe loc. în spatele
liniei de autoservire este. însă, o

că, măninci ciorba pînă vine cu
ardeiul iute. Tovarășul Iosif Vlaicu,
directorul întreprinderii comerciale
de stat pentru alimentație publică
Pitești afirmă că localurile din
subordinea sa au toate condițiile
pentru a presta un serviciu rapid si
civilizat. „La ora 10 dimineața toate
mincărurile sînt pregătite, așa că.
de la preluarea comenzii pină la
servirea ei nu trebuie să dureze
mai mult de cinci minute". aprec;a
Eugen Șerbănescu, șeful unității
,.Minion". Vizitind mai multe res-

Buna servire în comerț
este o îndatorire, nu o concesie
• Interviu cu deținătorul unui trofeu • Comportamentul — un indicator de plan invizibil,
dar de mare eficiență • Ripostă mai fermă atitudinilor de nepăsare

moașă ca alta — se depun eforturi i
deosebite ca „fructele pămintulni"
să fie expuse (și cintărite) fără pămint, curate, iar celelalte unități —
de produse alimentare, de alimenta
ție publică și de produse industriale,
marea fluctuație de cumpărători să
nu lase urme (adesea explicate, în
alte părți, că „așa e la piață !“), ele
să-și păstreze aspectul civilizat, plă
cut. Una din piețe — cea centrală —
are un hotel pentru producătorii in
dividuali, care vin cu diferite ■ măr
furi, a cărui înfățișare vădește ace
eași grijă pentru curățenie și or
dine.
Foarte multe din unități practică
sistemul modern al autoservirii. S-ar
putea crede că, după ce și-au rînduit marfa, vinzătorii stau cu bra
țele încrucișate. Este insă doar o
impresie aparentă. La unitatea „Sta
dion", unitate situată într-un cartier
muncitoresc, publicul este numeros
în toate raioanele de confecții. în
călțăminte. Se practică autoservirea,
dar vinzătoarele nu sînt simple
„spectatoare" : intervin pentru com
pletarea ofertei, îndeplinesc un rol ■
activ de „consilieri" ai celor care

continuă agitație : se împrospătează
rapid oferta, unii consumatori mai
vîrstnici sau copiii, in miinile cărora
tava cu farfurii nu pare prea în si
guranță, sint serviți la masă, cu toa
te că este... autoservire.
Dar „paznicii de marfă", cum îi
denumește brigada artistică a co
merțului piteștean pe unii lucrători
din unitățile cu autoservire, cu aer
plictisit și nepăsare afișată, continuă
să existe. împotriva ior sint îndrep
tate nu numai săgețile satirei, ci și
criticile aspre ale colectivelor res
pective; în unele cazuri, destul de
rar, se recurge și la măsuri de ordin
administrativ, astfel incit această
„profesie" bazată pe multă comodi
tate și minimum de efort să dispară
cu desăvîrșire.

O „replică" pe cale de
dispariție ? Umoriștii nu înce
tează a satiriza — pe bună drep
tate — pe acei ospătari care spun
intruna „Vine, vineee !“. dar nu vin
deloc și nu te întreabă de ce ai intrat
în localul unde cu onoare lucrează și
ce dorești, sau, dacă vin și-ți
iau comanda, uită să ti-o adu-

taurante, din centru și din cartiere,
împreună cu tovarășa Carmen Rușanu, secretarul comitetului de
partid al comerțului , piteștean, am
putut constata o reală preocupare
pentru crearea unei ambiante Dlăcute printr-o îngrijită tinută a loca
lurilor, ca și a lucrătorilor. prin
întreținerea stării de ordine și
curățenie.
— Toate acestea sînt, în bună
parte, rezultatul activității de edu
cație, desfășurată de organizațiile
noastre, sau sub conducerea și în
drumarea lor. de consiliile oameni
lor muncii. Avem mult personal
tinăr, cu școală, și ne-am străduit
ca, de la colegii lor mai vîrstnici.
să ia numai experiența pozitivă,
respectul fată de cetățean, nu și
unele năravuri. Tema comportamen
tului față de public este un laitmotiv
al
întregii
activități
educative
din adunările generale, din ședințele
comitetului
nostru, al comitetelor
de partid șl birourilor organizațiilor
de bază din întreprinderi și unităti.
ai tuturor întîlnirilor cu caracter
profesional. Luptăm cu toate .ar
mele" împotriva tendințelor, ce se

mai fac simțite, de a inversa rapor
tul firesc de subordonare a Întregii
munci — servirii corecte, civilizate
a cetățeanului. Ceea ce consider că
ne-a reușit pe deplin este crearea
opiniei colectivului împotriva unor
astfel de fenomene și tehdințe ne
gative. Dar nu putem afirma că am
făcut totul, că nu ne mai întîlnim cu
atitudini de aroganță față de cum
părător, cu concepția greșită a Unor
vînzători care consideră că fac o
„favoare" cetățeanului răspunzindu-i
la întrebări sau servindu-1 Corect.
Un asemenea comportament este m
totală contradicție cu regulile comer
țului.

Și totuși brigăzii artistice
nu-i lipsesc subiectele... De“
sigur, nota dominantă a comerțului
piteștean este solicitudinea față: de
cumpărător, politețea, atitudinea
prevenitoare și plină de respect, O
dovedește, printre altele, numărul
foarte mic de sesizări înscrise' în
„jurnalul cumpărătorului" sau ve
nite pe alte căi la conducerile între
prinderilor comerciale. Cu toate
acestea problema rămine mereu
deschisă, există aspecte ce se cer
corijate. De pildă, deschiderea cu
întirziere sau inchiderea cu 5—10
minute mai devreme a unor maga
zine și discuțiile neplăcute ce ur
mează cu cetățenii care așteaptă,
(caz concret Elena Neagu de Ia uni
tatea ț.Doina" din zona de nord a
orașului, sancționată pentru indis
ciplină). Sau abateri de comporta
ment (de pildă, in domeniul comer
țului alimentar — Ana Turcu, vînzătoare la magazinul „Unic", pena
lizată pentru atitudine necuviin
cioasă față de public. Lucia Baicu,
de la unitatea nr. 88, schimbată din
funcția de casieră pentru că se
adresa cumpărătorilor pe un ton
nepermis).
Cele de mai sus demonstrează că
și intr-o ‘ localitate unde comerțul se
bucură de bune aprecieri din partea
publicului mai sint multe de făcut
pentru a ridica servirea populației la
nivelul
condițiilor
create
și
determinarea unei atitudini civilizate
față de cetățeni, peniru a impune
fiecărui lucrător conștiința Îndato
ririi pe care o are. a rolului ce-i
revine in vastul angrenaj ai activi
tății comerciale.

Rodica SERBAM

NAȚIUNILE UNITE

ROMANIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
PROMOVEAZĂ FERM O POLITICA IN SLIIIBA PĂCII. A VIEȚII
RELATĂRI Șl COMENTARII ALE MIJLOACELOR DE INFORMARE
Puternicul ecou Internațional al noilor Inițiative de pace ale Româ
niei, cuprinse în recentele cuvîntâri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii,
continuă să fie ilustrat prin numeroase articole și comentarii apărute
în mijloacele de informare în masă de peste hotare. Sînt evidențiate
consecvența și dinamismul activității internaționale a României. In același
timp, sint relevate eforturile intreguțui popor român consacrate înfloririi
multilaterale a patriei,- ridicării ei pe culmi tot mai inalte de progres
și civilizație.

0 nouă inițiativă

pe
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„Reducerea cu 5 la sută a cheltu
ielilor militare : noua propunere a
României pentru dezarmare si
pace" : Sub acest titlu, ziarul bra
zilian „CORREIO DO BRAZIL"
publică un amplu articol, însoțit de
fotografia tovarășului
Nicolae Ceausescu, în care evi
dențiază semnificațiile majore ale
cuvintării rostite de conducătorii!
partidului și statului român la cel
de-al III-lea Congres al oameni
lor muncii din România. Redînd
largi extrase din cuvîntare, artico
lul
subliniază :
Președintele
Nicolae Ceaușescu a arătat că
un început real de destindere se
va realiza o dată cu oprirea ex
periențelor cu arme nucleare și
convenționale, cu trecerea la re
ducerea reală a efectivelor mili
tare, a armamentelor și a cheltu
ielilor militare.
Punînd accentul pe relația
dezarmare-dezvoltare — eviden
țiată. in repetate rînduri de con
ducătorul partidului și statului
nostru — articolul arată : „Prin in
termediul autorității sale politice
maxime, România a subliniat ne
cesitatea de a se acționa pentru li
chidarea problemelor globale ale
subdezvoltării". Sînt reliefate pro
punerile concrete prezentate de
țara noastră în această direcție, in
clusiv faptul că — după cum se
menționează în articol — „Româ
nia consideră foarte importantă or
ganizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., cu parti
ciparea țărilor in curs de dezvol
tare si a celor dezvoltate, pentru
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale".
O altă publicație braziliană —
„JORNAL DE BRASILIA" — in
serează articolul „România va re
duce efectivele si armamentele".
in care sint reluate idei din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la ' Congresul oamenilor muncii.
Este menționată poziția României
cu privire la faptul că „în prezent
nu există problemă mai importan
tă ca dezarmarea si pacea", punindu-se accentul pe apelul lansat
de țara noastră tuturor statelor eu
ropene pentru reducerea cu cel pu
țin 5 la sută a cheltuielilor alo
cate înarmărilor. O deosebită atenție este acordată inițiativei
României de a trece, pînă lâ sfîrșitul acestui an, la reducerea cu
5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare. Această măsură — se arată — va
constitui obiectivul unui referen
dum în România, în cazul în care
nu se va putea realiza o înțele
gere cu alte state pentru a trece,
împreună, la o diminuare a cheltu
ielilor militare.
Articolul menționează că Româ
nia sprijină pe deplin programul
de dezarmare graduală, pînă la
sfîrșitul secolului, propus de
U.R.S.S., și evidențiază poziția ță
rii noastre cu privire la necesita
tea participării, la tratativele pri
vind armele nucleare, a tuturor
statelor ■ posesoare de arme ato
mice.
Sub titlul „Apel românesc la
dezarmare", ziarul maghiar „NfiPSZAVA" publică un articol des
pre apelul lansat de cel de-al
III-lea Congres al oamenilor mun
cii. Se subliniază că președintele
Nicolae Ceaușescu a anunțat că
România este gata să-și reducă_,
pînă la sfîrșitul acestui an. cu 3
la sută armamentele, efectivele și
cheltuielile militare. Se mențio
nează că apelul salută hotărîrea
U.R.S.S. de a prelungi pînă la 1
ianuarie 1987 moratoriul unilateral
asupra experiențelor nucleare și
cheamă, totodată, S.U.A. și alte
state nucleare să răspundă pozitiv
la moratoriul sovietic. Se eviden
țiază. de asemenea, chemările —
cuprinse în Apel — la realizarea
dezarmării generale și nucleare, la
unirea eforturilor popoarelor lu
mii pentru preintîmpinarea catas
trofei atomice și oprirea cursei
înarmărilor.

Nobila menire
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dezarmării
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE ANGOLEZE au reliefat
pe larg conținutul cuvintării to
varășului Nicolae Ceaușescu la Con
gresul oamenilor muncii. A fost
scoasă în evidență importanța ac
țiunilor tării noastre pentru apă
rarea păcii — problema primor
dială a zilelor noastre — fiind sub
liniat punctul de vedere al pre
ședintelui României privind necesi
tatea imperioasă de a se realiza
pași concreți în domeniul dezar
mării, în primul rînd al dezarmă
rii nucleare. S-a arătat că Româ
nia a hotărît să-și reducă cheltuie
lile militare cu cinci la sută. Pos
tul de televiziune angolez a
însoțit emisiunea cu imagini
din activitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu..
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE DIN REPUBLICA
ZIMBABWE au difuzat o suită de
comentarii referitoare la lucrările
celui de-al III-lea Congres al oa
menilor muncii, reliefînd, cu prio
ritate, contribuția României, a to
varășului
Nicolae Ceaușescu la
eforturile de soluționare a pro
blemei fundamentale a epocii
noastre : asigurarea păcii și reali
zarea dezarmării. în primul rînd
în domeniul nuclear.
România socialistă — s-a relevat
în comentariu — a prezentat, prin
glasul de înaltă autoritate al pre
ședintelui său, numeroase propu
neri referitoare la reducerea chel
tuielilor militare și lichidarea trep
tată a arsenalelor militare existen
te. Președintele Nicolae Ceaușescu
a propus ca, o dată cu eliminarea
armelor nucleare pină în anul 2000, .
armamentele convenționale să fie
reduse la jumătate.
Potrivit aprecierii României, deși
Anul Internațional al Păcii a fost
proclamat sub deviza „Pace prin
dezarmare", continuă acumularea de
arsenale convenționale și nucleare
in Europa și în lume, precum și
acțiunile îndreptate spre militari
zarea Cosmosului. După convin
gerea României, calea dezarmării și
dezvoltării poate fi deschisă numai
prin reluarea unui autentic proces
de destindere în relațiile interna
ționale și perfecționarea acestora,
prin eliminarea surselor de încor
dare și conflict, prin soluționarea
tuturor problemelor în conformita
te cu interesele și aspirațiile po
poarelor.
Totodată, POSTUL DE RADIO
HARARE a difuzat un comentariu
în care a fost prezentat apelul
adresat de președintele
Nicolae Ceaușescu tuturor statelor
din Europa de' a trece la redu
cerea cu cel puțin cinci la sută a
înarmărilor, menționind că Româ
nia nu numai că se pronunță
pentru dezarmare, ci și oferă
un exemplu altor stata în aceas
tă direcție, fiind gata să treacă,
pînă la sfîrșitul anului, la reduce
rea cu cinci la sută a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare în mod unilateral, în cadrul
unui referendum, în cazul în care
nu se va putea realiza o înțelegere
cu alte state în perioada urmă
toare.
în articolul „România își va di
minua cu cinci la sută cheltuielile
militare", ziarul mexican „EL NACIONAL" scrie, la rîndul său :
„România va reduce cheltuielile
militare cu cinci la sută incepind
cu acest an. Măsura, care include
Si diminuarea forțelor militare cu
același procent, a fost anunțată la
încheierea lucrărilor celui de-al
III-lea Congres al oamenilor
muncii".
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE DIN TURCIA au
difuzat, de asemenea, emisiuni
consacrate Congresului oamenilor
muncii, reliefînd importantele sem
nificații — interne și internaționa
le — ale cuvintării rostite, cu
acest prilej, de președintele
Nicolae Ceaușescu.

a științei și invățămintului

Poziția României de fermă și
consecventă apărare a păcii, rea
firmată și cu prilejul cuvintării
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
deschiderea notilui an de învățămint din țara noastră, este evi
dențiată într-o relatare a agenției
T.A.S.S.
Se scot in evidență sublinierile
făcute de conducătorul partidului

I

de larg răsunet

și statului român referitoare la
pericolul pe care cursa înarmărilor
îl reprezintă pentru întreaga ome
nire, necesitatea ca și S.U.A. să
treacă la încetarea experiențelor
cu arme atomice, imperativul opri
rii escaladei armamentelor, al edi
ficării unui climat de pace și co
laborare pe întreagă planetă.
Se evidențiază, în același timp,

^AGENȚIILE DE PRESĂ
-

ve scurt

PRESA AFRICANA ÎMPOTRI
VA APARTHEIDULUI. La Lusaka
s-au încheiat lucrările reuniunii
ziariștilor pe tema „Apartheidul și
presa africană", organizată de
agenția de presă PANA în colabora
re cu U.N.E.S.C.O. Participanții au
dezbătut problemele legate de
creșterea contribuției presei afri
cane la lupta împotriva politicii de
apartheid.
PLENARA. La Harare a avut loc
plenara C.C. al Partidului Uniunea
Națională
Africană
Zimbabwe
(Z.A.N.U.) — Frontul Patriotic.

Raportul la plenară a fost prezen
tat de primul ministru Robert
Mugabe, președinte al partidului,
care a subliniat că trebuie găsite
noi posibilități pentru asigurarea
activităților de import și export
ale economiei naționale în condi
țiile măsurilor restrictive adoptate
de R.S.A. și pentru reconstruirea
sistemelor naționale de transport.

COMISIA CONSTITUȚIONALA
A FILIPINELOR, care se ocupă cu
elaborarea proiectului noii legi fun
damentale a țării, a hotărît să în
ceapă convorbiri cu S.U.A. privind

concepția conducătorului partidului
și statului nostru, potrivit căreia,
în largul front al forțelor păcii,
„o misiune nobilă revine tuturor
lucrătorilor din domeniul științei și
învățământului, precum și tinerei
generații".
„Poziție clară" — este ti
tlul articolului consacrat re
latării cuvintării tovarășului
Nicolae Ceaușescu la deschiderea
noului an de învățămînt, apărut
în cotidianul bulgar „RABOTNICESKO DELO". România — se
arată, între altele — se declară
ferm pentru dezarmare nucleară,
sprijinind programul Uniunii So
vietice în acest domeniu. De ase
menea, ea se pronunță împotriva

Dialog

DE PESTE HOTARE
amplasării în Europa a oricăror
tipuri de arme nucleare.
în cuvîntarea rostită la deschi
derea noului an de învățămînt —
relatează și agenția kuweitiană de presă K.U.N.A. — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat că diminuarea unilaterală
cu cinci la sută de către România
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare exprimă voința
de pace a întregului popor român.
Totodată, arată K.U.N.A., „Româ
nia susține realizarea programu
lui propus de țările socialiste din
Europa privind reducerea cu 25 la
sută a armamentelor, efectivelor și
cheltuielilor militare în următorii
5 ani".

fructuos in interesul securității

și colaborării in Balcani și in întreaga Europă
Politica dialogului, căruia activi
tatea neobosită a președintelui
Nicolae Ceaușescu i-a conferit va
lențe superioare, deosebita semni
ficație a noilor convorbiri la nivel
înalt româno-elene, atît în planul
raporturilor bilaterale, cît și în cel
al vieții internaționale, sînt reflec
tate în presa din diferite țări ala
lumii.
„România și Grecia — scrie agen
ția iugoslavă TANIUG — au adre
sat tuturor țărilor și guvernelor
apelul de a-și aduce contribuția la
înfăptuirea dezarmării în lume și a
asigura popoarelor posibilitatea de
a trăi în pace și libertate. în
Declarația
privind
problemele
dezarmării, păcii și colaborării în
Europa și în lume, semnată la
București de președintele
României, Nicolae Ceaușescu, și
primul-ministru al Republicii Ele
ne, Andreas Papandreu, se adre
sează un apel Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite să desfă
șoare cu intensitate negocierile în
vederea eliminării complete a ar
senalelor nucleare, iar celelalte sta
te nucleare sînt chemate să ajun
gă cît mai curînd la un acord cu
prinzător de încetare a tuturor ex
periențelor cu arma nucleară".
„în declarație — menționează
agenția — se adresează statelor
balcanice chemarea de a asigura
condițiile pentru transformarea
Balcanilor într-o zonă fără arme
nucleare și chimice și de a-și in
tensifica eforturile pentru conti
nuarea dialogului și cooperării în
domeniile politic, economic și tehnico-științific. în cadrul consolidă
rii securității în Europa, cele două
țări s-au pronunțat pentru elimi
narea bazelor militare străine și
crearea de zone denuclearizate în
nordul și centrul continentului".
La rîndul său, cotidianul bulgar
„RABOTNICESKO DELO" relevă
că „în cadrul convorbirilor dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și
premierul Andreas Papandreu s-a
acordat o atenție deosebită co
laborării economice dintre cele
două țări și problemelor păcii, des
tinderii în Balcani, în Europa și
în lume".

MIJLOACELE SIRIENE DE IN
FORMARE ÎN MASĂ evidențiază,
la rîndul lor, că noul dialog la ni
vel înalt româno-elen s-a concen
trat asupra situației internaționale
actuale, întăririi relațiilor bilatera
le, precum și asupra transformării
Balcanilor într-o zonă a păcii, fără
arme nucleare.
într-un amplu articol publicat de
revista indiană „SOCIOLOOK",
sub titlul : „România și Anul In
ternațional al Păcii. Încetarea ex
periențelor cu arme nucleare : O
măsură necesară și posibilă", se
relevă : „Abordarea profund nova
toare, științifică și de largă deschi
dere internațională a fenomenelor
contemporane efectuată de Româ
nia, sub conducerea directă a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu —
abordare reafirmată prin străluci
tele analize cuprinse în cuvîntările
rostite cu diverse prilejuri de
conducătorul partidului și statului
român — demonstrează că oprirea
cursei înarmărilor, în primul rind
în domeniul nuclear, trecerea la
dezarmare și salvgardarea păcii,
probleme de importanță vitală pen
tru toate popoarele planetei, con
stituie priorități urgente ale lumii
de azi".
Articolul subliniază că acumu
larea, fără precedent in istoria
planetei, de noi arme tot mai dis
trugătoare constituie unul dintre
„numeroasele argumente ce pun în
evidență justețea poziției ferme a
României împotriva experiențelor
cu arme atomice". Potrivit punctu
lui de vedere românesc — se arată
în continuare — încetarea și prohi
birea unor astfel de teste consti
tuie o măsură necesară, care ar
contribui la diminuarea graduală a
cursei înarmărilor, prevenirea unor
noi dezvoltări sau perfecționări în
domeniul armelor nucleare și ar
facilita încheierea unor acorduri
de înghețare a armamentelor stra
tegice, ajungindu-se la un nou
echilibru — de astă dată la un ni
vel scăzut — în ceea ce privește
arsenalele existente. Se menționea
ză, totodată, că o asemenea mă
sură ar crea baza edificării unor
vaste zone libere de arme nuclea
re și ar răspunde cererilor opiniei
publice internaționale.
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România la tirguri
/

Sprijin ferm luptei poporului namibian
pentru independență

încheierea unui nou acord asupra
prezenței militare americane pe
teritoriul țării după 1991. In pre
zent. S.U.A. dispun de două mari
baze militare în Filipine. Proiec
tul noului acord, arată comunica
tul dat publicității de comisie, va
trebui să fie în prealabil aprobat
de parlament și apoi supus unui
referendum național.

FORȚELE ARMATE ALE GU
VERNULUI MOZAMBICULUI au
anihilat acțiunile unui mare nu
măr de rebeli în provincia Zambezia. In primele opt luni ale acestul an. armata mozambicană a
scos din luptă 620 de rebeli, înar
mați și instruițl de regimul ra
sist de la Pretoria. în cursul acestor operațiuni, trupele guverna
mentale au eliberat 1 500 de per
soane ce fuseseră reținute ostatici
de către rebeli.

să se .asigure o nouă calitate a
vieții".
Prin trecerea la dezvoltarea eco
nomică intensivă — avînd la bază
creșterea productivității muncii,
introducerea progresului tehnic,
exploatarea rațională a tuturor re
surselor sale materiale și financi
are — România va reuși să asigure
și realizarea fermă a procesului de
reducere a decalajului care o des
parte încă de țările dezvoltate din
punct de vedere economic, arată
cotidianul.
Trăsătura centrală, de o deosebi
tă semnificație, a noului cincinal
românesc o reprezintă locul și ro
lul ce se atribuie dezvoltării cerce
tării științifice și folosirii largi a
celor mai recente descoperiri ale
revoluției tehnico-științifice. Acest
lucru va fi chezășia nu numai a
asigurării, pe ansamblu, a crește
rii calității producției de bunuri
materiale în România, dar și a mo
dernizării rapide a producției, cu
prioritate a ramurilor industriale
cu tehnologii de vîrf. Utilizarea pe
scară largă a progresului tehnicoștiințific in toate domeniile de ac
tivitate va asigura, pe de altă
parte, un spor de competitivitate a
produselor românești pe piața in
ternațională.
Cotidianul scoate în evidență țe
lul nobil al politicii partidului și
statului nostru, subliniind : „Prin
cipalele eforturi ale noii perioade
de dezvoltare economico-socială a
României socialiste sînt canaliza
te in mod prioritar spre creșterea
calității vieții poporului român,
pentru asigurarea unui progres di
namic al nivelului de trai material
și spiritual al întregului popor —
țelul suprem al politicii statului
socialist român".
(Agerpres)

IN SEMN DE PROTEST la adre
sa situației politice din Chile —
marcată pregnant prin refuzul
autorităților de a proceda la măsuri
hotărite în direcția democratizării
vieții politice naționale — ambasa
dorii statelor vest-europene la
Santiago de Chile au refuzat să
asiste la tradiționala paradă mili
tară de la 19 septembrie, prilejuită
de „ziua victoriilor forțelor armate
chiliene". Acest act este apreciat
în cercurile diplomatice de la San
tiago de Chile drept o dovadă a
răcirii relațiilor dintre guvernul ac
tual chilian și țările membre ale
Pieței comune.

AUTORITĂȚILE DIN HAITI au
anunțat că Ia 19 octombrie se vor
desfășura alegeri pentru desemna
rea a 41 de membri, din totalul de
61. ai viitoarei Adunări Constituan
te. care urmează să formuleze o

BUDAPESTA

încheierea dezbaterilor generale din cadrul sesiunii speciale
consacrate problemei namibiene
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
zația mondială, întreaga comunitate
— La 20 septembrie s-au încheiat
internațională au datoria de a ac
dezbaterile generale din cadrul se
ționa cu hotărîre pentru a de
siunii speciale a Adunării Generale
termina guvernul de Ia Pretoria
a O.N.U. consacrate problemei na
să-și revizuiască politica sa actuală,
mibiene. După cum s-a anunțat, apentru a asigura materializarea
ceastă sesiune a fost convocată țidrepturilor legitime ale poporului
nînd seama de situația explozivă
namibian la autodeterminare, la in
creată în sudul1 Africii, propunîndependență și o viață demnă. în
du-și să facă un bilanț al eforturi
dezbateri au fost exprimate solida
lor organizației mondiale, ale comu
ritatea cu cauza poporului namibian,
nității internaționale vizînd abolirea
sprijinul față de lupta sa dreaptă,
sub conducerea S.W.A.P.O., pentru
apartheidului și accesul la indepen
dență al Namibiei — teritoriu ocu
autodeterminare și independență
pat ilegal de R.S.A. — și, totoda
națională.
tă, să identifice măsurile ce se im
Din dezbaterile generale s-a de
pun pentru atingerea acestor obiec
gajat concluzia că, în etapa actuală,
tive. în cadrul dezbaterilor, la care
instituirea de .sancțiuni economice
au luat parte aproape 100 de repre
obligatorii împotriva regimului de
zentanți ai statelor membre, s-a pro
la Pretoria ar constitui mijlocul paș
cedat la o examinare aprofundată a
nic cel mai potrivit și cel mai efi
situației grave din Namibia și, în
cient pentru a-1 determina să înce
general, din Africa australă, unde
teze ocuparea ilegală a Namibiei,
regimul minoritar rasist de Ia Pre
pentru a se asigura accesul la inde
toria1 continuă politica sa de dis
pendență al poporului namibian,
criminare rasială și apartheid, atacu
fără nici un fel de condiție preala
rile agresive împotriva unor state
bilă.
africane suverane și ocuparea ilega
Grupul țărilor africane membre
lă a teritoriului namibian, sfidînd
ale O.N.U. a prezentat un proiect de
rezoluțiile O.N.U., cererile opiniei
rezoluție, sprijinit de toate țările ne
publice mondiale șl nesocotind prin
aliniate, care cheamă la instituirea
cipiile Cartei și normele unanim ad
unor sancțiuni cuprinzătoare și
mise ale dreptului și legalității in
globale împotriva R.S.A.
ternaționale. Majoritatea covîrșitoare a vorbitorilor din plenara Adu
nării Generale au condamnat cu
Intîlnire a președintelui
fermitate menținerea dominației co
A.N.C. cu ministrul
loniale a R.S.A. în Namibia, milita
rizarea crescîndă a acestui teritoriu,
de externe britanic
spolierea bogățiilor naturale, opri
LONDRA 20 (Agerpres). — La
marea crîncenă a poporului nami
Chevening, în apropiere de Londra,
bian. Au fost condamnate, de ase
au avut loc sîmbătă convorbiri între
menea, manevrele politico-adminis
ministrul de externe al Marii Bri
trative ale rasiștilor de la Pretoria,
tanii, Geoffrey Howe, și Oliver
încercările de a impune poporului
namibian un guvern local marionetă,
Tambo, președintele Congresului Na
țional African (A.N.C.), principala
aservit autorităților sud-africane,
care, toate, urmăresc tergiversarea
organizație sud-africană de luptă
unei soluții de fond în problema naîmpotriva rasismului și discriminării
mibiană și perpetuarea dominației
rasiale, interzisă de regimul minori
coloniale a RS.A.
tar de la Pretoria. Este vorba de
S-a subliniat cu tărie că, în con
prima Intîlnire a lui Oliver Tambo
dițiile menținerii refuzului regimu
cu un membru al guvernului brita
lui sud-african de a accepta rezo
nic. într-o declarație dată publicită
luțiile O.N.U., inclusiv planul Na
ții de Foreign Office se apreciază
țiunilor Unite privind accesul neîncă discuțiile, consacrate examinării
tîrziat șl necondiționat al poporului
situației din Africa australă, au fost
namibian la independență, organi
„deschise și serioase".

Convorbiri sovieto - americdne
WASHINGTON 20 (Agerpres) —
Președintele S.U.A.. Ronald Reagan,
l-a primit, la Washington, pe minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.,
Eduard Șevardnadze. Cu acest prilej
— anunță agențiile T.A.S.S. și U.P.I.
— ministrul de externe sovietic a
inminat președintelui S.U.A. un me
saj personal din partea secretarului
general al C.C. al P.C.U.S., Mihail
Gorbaciov.
Agenția T.A.S.S. relatează că par
tea americană a fost informată des
pre poziția sovietică privind asigu
rarea păcii trainice și securității în
lume, pe calea preîntâmpinării mili
tarizării Cosmosului, a limitării și
reducerii armamentelor, în primul
rînd a celor nucleare, pînă la lichi—
darea lor totală, reducerii generala

a nivelului confruntării militare.
S-a subliniat necesitatea de a se ob
ține cît mai urgent înțelegeri con
crete în domeniul securității, solu
ționării problemei încetării și inter
zicerii experiențelor nucleare. Au
fost abordate, de asemenea, proble
me privind întîlnirea sovieto-americană la nivel înalt. în același timp,
din partea sovietică s-a subliniat
caracterul inadmisibil al agravării
artificiale a atmosferei din jurul re
lațiilor dintre cele două țări, folo
sitoare doar celor care sînt împotri
va . normalizării acestor relații, arată
agenția T.A.S.S.
Totodată, la Departamentul de
Stat au avut loc convorbiri între
Eduard Șevardnadze și secretarul de
stat al S.U.A., George Shultz.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Sesiunea de urgență a Consiliului de Securitate al OJN.U.
• Evoluția situației din sudul Libanului
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate s-a reu
nit. vineri seara, în sesiune de ur
gentă pentru a examina situația în
care se află forțele O.N.U. din Liban
(U.N.I.F.I.L.), care au constituit, in
ultimul timp, ținta mai multor
atacuri, soldate cu victime, mai ales
în rîndurile contingentului francez.
Reuniunea a fost precedată de pu
blicarea unui raport al secretarului
general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, în care se cere acestui or
ganism să adopte măsurile necesa
re pentru a determina Israelul să-și
retragă trupele din teritoriile pe
care le-a ocupat în sudul Libanu
lui. De asemenea, secretarul gene
ral al O.N.U. propune amplasarea
U.N.I.F.I.L. la granița internaționa
lă recunoscută dintre Liban și Israel,
în așa fel încît aceasta să-și poată
îndeplini în cele mai bune condiții
mandatul.
Luînd cuvîntul în cadrul primei
ședințe, reprezentantul Franței la
Națiunile Unite, Claude de Kemoularia. a cerut luarea măsurilor ne
cesare pentru ca sudul Libanului să
fie eliberat de toate forțele și elementele înarmate care nu întru
nesc acordul autorităților de la
Beirut. De asemenea, el a cerut se
cretarului general al O.N.U. să pre
zinte. în perioada următoare, un nou
raport cu privire la progresele rea
lizate în asigurarea celor mai bune
condiții pentru îndeplinirea manda
tului U.N.I.F.I.L. Reprezentantul
francez a prezentat un proiect de
rezoluție în această problemă, care
va fi examinat. începînd de luni,
precizează agenția France Presse.

nouă lege fundamentală a tării. Ce
lelalte 20 de locuri vor fi ocupa
te de personalități desemnate de
actualul Consiliu național de gu
vernare.
ACORD. Finlanda a semnat cu
Agenția Spațială Europeană (E.S.A.)
un acord de asociere, care va in
tra în vigoare la începutul anului
viitor, s-a anunțat oficial la Hel
sinki. E.S.A. a fost înființată în
anul 1975 în vederea promovării
cooperării pe continent în domeniul
cercetărilor spațiale în scopuri paș
nice.

AFRICA va fi în continuare con
fruntată. în secolul următor, cu
grave crize alimentare, dacă sta
tele membre ale Organizației Uni
tății Africane (O.U.Ă.) nu vor adopta de urgență măsuri serioase
pentru aplicarea rezoluției O.U.A.
referitoare la politiea agrară — a

BUDAPESTA 20 (Agerpres) — La
Budapesta s-a deschis Tirgul inter
național de toamnă pentru bunuri
de larg consum.
Printre exponatele românești figu
rează autoturisme „Dacia", „Oltcit",
„Aro", diverse produse electrice de
uz casnic, confecții, încălțăminte, ar
ticole de marochinărie, produse far
maceutice și cosmetice, obiecte sani
tare din faianță și altele.
Pavilionul românesc a fost vizitat
de Miklos Ovari, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
P.M.S.U., Istvan Sarlos, membru al
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,
de alte oficialități.

MONCHEN
BONN 20 (Agerpres). — La
Miinchen s-au deschis porțile Tirgului internațional „Ikofa ’86". Intre
cele 28 de țări participante se nu
mără și țara noastră, reprezentată
de întreprinderile de comerț exteri
or „Prodexport" și „Fructexport".
Standurile românești au fost vizi
tate de ministrul federal al agricul
turii și industriei alimentare, Ignaz
Kiechle, primarul general al orașu
lui Miinchen, Krona Witter, și alte
oficialități.

Conferința ministerială
a G. A. T. T.
PUNTA DEL ESTE 20 (Agerpres).
— Conferința ministerială a Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.) — care urma să se
încheie vineri seara — și-a prelun
git lucrările și în cursul zilei de
sîmbătă, în scopul depășirii tuturor
punctelor divergente, care împiedi
cau adoptarea unei declarații finale.
Unul din cele două obstacole majo
re — problema reducerii graduale
a efectelor negative ale subsidiilor
agricole și tratarea specifică a cau
zelor acestora — a fost depășit, sîm
bătă dimineața, ceea ce permite, în
opinia observatorilor, includerea
problemelor agricole în declarația fi
nală de la Punta del Este. Cel de-al
doilea obstacol major — problema
serviciilor (bancare, de informații și
telecomunicații etc.) — prezintă încă
asperități complexe, și asupra lui nu
s-a putut încă obține un acord ge
neral — relatează agențiile de presă.

In pregătirea sesiunii

anuale a

WASHINGTON

Pentru o nouă calitate a vieții poporului român
Referindu-se Ia mărețele reali
zări înregistrate de România în
anii socialismului și subliniind că
acestea s-au amplificat într-un
ritm fără precedent în istoria ță
rii, în fertila perioadă a ultimelor
două decenii, săptămînalul libanez
„LA REVUE DU LIBAN" eviden
țiază: „Nu există nici o îndoială
că, datorită gindirii novatoare și
activității energice a președintelui
Nicolae Ceaușescu, România se afirmă ca o țară în care poporul a
devenit stăpinul propriei sale is
torii".
Sînt scoase, totodată, în relief
principalele direcții de dezvoltare
social-economică a țării noastre în
cincinalul 1986—1990, precum șl în
perioada pînă în anul 2000. „Este
cunoscut că, sub conducerea
președintelui Nicolae Ceaușescu,
România poartă cu mândrie flacă
ra libertății", se arată în articol,
relevîndu-se unitatea
organică
dintre politica internă și activita
tea internațională a partidului și
statului nostru.
Cotidianul kuweitian „AL-SIYASSA" a publicat un amplu ar
ticol consacrat dezvoltării econo
miei românești. Sînt subliniate
preocupările în vederea edificării
unei industrii moderne, obiective
le noii revoluții agrare, sarcinile
dezvoltării științei și culturii.
„Economiștii români — se arată
în articol — prognozează că la
sfîrșitul anului 1990 (ultimul an al
celui de-al 8-lea cincinal) țara va
intra intr-o nouă etapă de dezvol
tare economico-socială și va face
un pas important in direcția atin
gerii obiectivului planificat, acela
ca în anul 2000 .România să ajungă
in rîndul țărilor multilateral dez
voltate, cu o puternică industrie șt
o agricultură avansată, astfel incit

internaționale

BEIRUT 20 (Agerpres). — Mili
tarii așa-zisei „Armate a Libanu
lui de Sud", creată și finanțată de
Israel, au bombardat sîmbătă loca
litatea libaneză Maidoun, aflată la
vest de Valea Bekaa, au anunțat co
respondenții din zonă, citați de agentia France Presse. Tirurile de ar
tilerie declanșate de trupele „A.L.S."
au provocat rănirea a trei persoane.
De asemenea. France Presse in
formează că în cursul dimineții aceleiași zile, elicoptere israeliene au
survolat zone din regiunile Yohmor,
Maidoun si Qlaiaa (94 km de Beirut)
deschizînd focul asupra localnicilor.
Pe de altă parte, contingentul fran
cez din cadrul Forței Interimare a
O.N.U. în Liban — U.N.I.F.I.L. a fost
evacuat de pe nouă din pozițiile sale
deținute în sudul Libanului, au anunțat surse ale U.N.I.F.I.L.. citate
de agenția France Presse. Soldații
francezi au fost transferați la car
tierul general al U.N.I.F.I.L. de la
Nakoura. pe pozițiile acestora fiind
amplasat contingentul nepalez din
cadrul forței O.N.U.
După cum se știe, militarii fran
cezi au fost în ultimul timp ținta
mai multor atacuri din partea ele
mentelor extremiste din zonă, numai
in ultimele două săptămîni patru
fiind uciși, iar 34 răniți.

DAMASC 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a
primit la Damasc pe Walid Joumblatt, liderul Partidului Socialist
Progresist din Liban, care a făcut o
vizită în capitala Siriană. Au fost
examinate ultimele evoluții pe plan
politic și situația privind starea de
securitate în Liban.

declarat secretarul general al aces
tei organizații. Ide Oumarou, la în
cheierea unui turneu în cinci țări
africane grav afectate de secetă.
Numărul locuitorilor continentului
va depăși un miliard, la sfîrșitul
secolului, soarta a sute de mili
oane dintre ei depinzînd, după
cum a subliniat I. Oumarou. de
succesul așa-numitului „plan ver
de".
l
GUVERNUL JAPONEZ a apro
bat un nou program de relansa
re economică în valoare de 3,6 tri
lioane yeni (23,2 miliarde dolari).
Prqgramul — în opt puncte —pune
accentul pe creșterea investițiilor
publice, promovarea sectorului
construcțiilor de locuințe si pa
dezvoltarea industriei energetice.
Planul prevede ca politica mone
tară să fie desfășurată cu suple
țe. evitînd însă orice referire pre-

și

F.M.I.

B.I.R.D.

LONDRA 20 (Agerpres). — Miniș
trii de finanțe și guvernatorii băn
cilor centrale din statele membre
ale Pieței comune s-a,u reunit, sîm
bătă, în localitatea scoțiană Glenea
gles. Obiectivul dezbaterilor — ara
tă agențiile Reuter și France
Presse — îl reprezintă coordonarea
pozițiilor „celor 12" în perspectiva
viitoarelor întîlniri financiare de
săptămina viitoare, între care reu
niunea principalelor cinci state in
dustrializate occidentale, precum și
Adunarea anuală a Fondului Mone
tar Internațional și Băncii Mondiale.
Sînt examinate, de asemenea, as
pecte referitoare la întărirea siste
mului
monetar
vest-european
(S.M.E.), precum și la utilizarea
E.C.U., unitatea de cont a C.E.E.

tN POFIDA PROTESTELOR
OPINIEI PUBLICE

Firme italiene vor participa
la programul american
„războiul stelelor*4
WASHINGTON 20 (Agerpres) —
La Washington a fost semnat proto
colul privind participarea unor în
treprinderi italiene la programul american Inițiativa Strategică de
Apărare — cunoscut sub numele de
„războiul stelelor" — cu toate că in
rîndul opiniei publice italiene s-a
înregistrat o amplă mișcare de res
pingere a acestei participări. Docu
mentul respectiv — relevă agențiile
A.N.S.A. și A.F.P. — stabilește mo
dalitățile practice de participare a
acestor întreprinderi la programul
amintit.

Negocieri anglo-spcmiole
in problema Gibraltarului
MADRID 20 (Agerpres). — La Ma
drid s-a încheiat o nouă rundă de
consultări între Marea Britanie și
Spania în legătură cu problema Gi
braltarului. relatează agențiile E.F.E.
și Reuter. Surse diplomatice spanio
le au menționat că a fost exami
nat întregul proces de negocieri pe
această temă început în noiembrie
1984. apreciindu-se că „s-au înregis
trat progrese în ceea ce privește o
serie de chestiuni concrete".
O nouă rundă de negocieri anglo-spaniole urmează să aibă loc Ia
Londra. înainte de întîlnirea miniș
trilor de externe ai celor două țări,
prevăzută pentru sfîrșitul aces
tui an.

cisă la o nouă scădere a taxei de
scont din partea Băncii centrale.
COOPERARE. Conferința la ni
vel înalt a țărilor membre ale Asociației Asiei de Sud pentru Coo
perare Regională (S.A.A.R.C.) va
avea loc în perioada 10—17 no
iembrie în orașul indian Banga
lore. Vor fi examinate probleme
privind extinderea cooperării între
statele membre ale organizației —
Bangladesh, Bhutan. India. Maldive. Nepal. Sri Lanka și Pakistan.

ACCIDENT. La mina de cărbuni
Kakani. din R.S. Bosnia și Herțegovina. s-a produs un accident care
a provocat moartea a patru mi
neri și rănirea altor 16. Acciden
tul a fost cauzat de o explozie a
gazului metan, in timp ce o echi
pă executa operația de stingere a
unui incendiu declanșat cu două
zile mal înainte.
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