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Sub președinția tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL STIINTEI SI ÎNVĂTĂMÎNTULUI 

5 9 9 9

Sub președinția tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național 
a| Științei și Invățămintului, a 
avut loc, joi, in Capitală, Ple
nara Consiliului Național al 
Științei și Invățămintului.

La lucrări au luat parte miniștri, 
membri ai conducerilor Academiei 
Republicii Socialiste România, aca
demiilor de științe, institutelor 
centrale și unităților de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și 
de proiectare, oameni de știință, 
cercetători, alti specialiști, profe
sori universitari, alte cadre didac
tice. secretari ai comitetelor jude
țene de partid cu probleme econo
mice și de propagandă, secretari ai 
comitetelor de partid din unități 
de cercetare și de invățămint. re
prezentanți ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și ob
ștești.

Plenara a analizat rezultatele ob
ținute in îndeplinirea planului de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a pro
gresului tehnic pe anul 1986, In 
modernizarea invățămintului si 
perfectionarea pregătirii forței de 
muncă și. îndeosebi, măsurile ce 
se impun în vederea realizării in
tegrale, in cele mai bune condiții a
(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu

Stimați tovarăși,
în actuala etapă de dezvoltare 

economico-socială a țării, partidul 
nostru pune sarcini de mare răs- 
tundere în fața științei și învăță- 

mintului, care sînt chemate să-și 
sporească contribuția la transpu
nerea exemplară în viață a cerin
țelor noii revoluții tehnico-științi- 
fice și ale noii revoluții agrare, a 
obiectivului strategic stabilit de 
Congresul al XlII-lea al partidului 
de trecere a României, pînă în 
anul 1990, într-un stadiu superior 
de dezvoltare și de realizare a unei 
calități noi a muncii și vieții în
tregului popor.

Recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului, cuvîntarea 
rostită cu acest prilej de secre
tarul generat al partidului au sub
liniat, încă o dată, cu putere, ne
cesitatea de a se face totul pentru 
a asigura îndeplinirea integrală a 
planului pe 1986 și pe întregul 
cincinal, pregătirea temeinică a 
producției anului viitor, pentru 
participarea mai activă a științei 
la înfăptuirea Programului parti
dului. Aceasta impune angajarea 
tot mai profundă a cercetării știin
țifice în întreaga operă de dezvol
tare economico-socială a țării, pro
movarea susținută a progresului 
tehnic, sporirea continuă a apor
tului științei și tehnologiei la dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale și la modernizarea forțelor 
de producție, la valorificarea tot 
mai eficientă a întregului potențial 
material și uman al țării.,

în înfăptuirea politicii generale 
de construcție socialistă, partidul 
ți statul nostru pornesc de la fap
tul că știința constituie factorul 
primordial al progresului contem
poran, că societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și societatea 
comunistă pot fi edificate cu suc
ces numai pe baza celor mai 
înaintate cuceriri ale științei și 
tehnicii. De aici decurge și necesi
tatea de a desfășura larg noua re
voluție tehnico-științifică și noua 
revoluție agrară în țara noastră, 
ceea ce presupune realizarea unor 
profunde schimbări revoluționare 
In tehnică, in organizarea muncii, 
în însuși modul de a gindi și ac
ționa al oamenilor.

Pornind de la aceste teze și 
orientări fundamentale ale parti
dului, plenara noastră trebuie să' 
analizeze cu maximă exigență, în 
spirit critic și autocritic, at.it acti
vitatea desfășurată pină acum, cît 
mai ales cea pe care urmează să o 
desfășurăm în viitor, astfel incit 
cercetarea științifică și învățăm.în- 
tul să se situeze la nivelul cerințe
lor actualei etape de dezvoltare a 
societății românești, să răspundă 
pe deplin exigențelor puse de par
tid.

Stimați tovarăși,
După cum este cunoscut, oamenii 

muncii din patria noastră — sub 
conducerea organelor și organiza

țiilor de partid — au obținut în 
anul 1986 rezultate importante în 
dezvoltarea economico-socială a 
țării.

Pe baza realizărilor de pînă 
acum se poate aprecia că sporul 
anual al producției industriale va 
fi de cel puțin 7 la sută. în agri
cultură s-a obținut o recoltă de 
peste 28 milioane tone cereale — 
cea mai mare din istoria României 
— și s-au înregistrat creșteri în
semnate la alte culturi.

Vor fi puse în funcțiune fonduri 
fixe in valoare de circa 200 mi
liarde lei, întărindu-se și mai mult 
baza tehnico-materială a econo
miei noastre.

Venitul național va crește cu 
circa 8 la sută, realizîndu-se atît 
■resursele necesare pentru dezvol
tarea forțelor de producție, cît și 
prevederile din domeniul nivelului 
de trai al populației.

La toate aceste rezultate, o con
tribuție importantă a adus cerce
tarea științifică. în acest an au 
fost asimilate și introduse în pro
ducție peste 900 de tehnologii noi 
si modernizate, iar planul de pro
ducție al unităților de cercetare și 
inginerie tehnologică a fost depă
șit.

Un rol hotăritor în obținerea a- 
cestor rezultate a avut acțiunea 
inițiată de conducerea partidului 
pentru perfecționarea organizării 
și modernizarea proceselor de pro
ducție, care a cuprins practic toa
te sectoarele de activitate și a 
determinat o puternică mobiliza
re a forțelor noastre tehnice din 
cercetare si producție, a maselor 
largi de oameni ai muncii în ve
derea îndeplinirii și depășirii o- 
biectivelor actualului plan cinci
nal.

în cadrul acestei acțiuni au fost 
stabilite programe de măsuri con
crete. creindu-se comisii pe mi
nistere. centrale și întreprinderi, 
pentru modernizarea fluxurilor 
tehnologice de fabricație. îmbună
tățirea pregătirii tehnice, si urmă
ririi producției, ridicarea pregăti
rii profesionale a forței de muncă.

încă din acest an. in prima eta
pă de realizare a programului, s-a 
asigurat înnoirea producției indus
triei prelucrătoare in proporție de 
15 Ia sută, prin introducerea în 
fabricație a unor produse de ni
vel tehnic ridicat, pentru export 
și nevoile interne. De asemenea, 
întregul spor al producției indus
triale în această perioadă s-a reali
zat pe baza creșterii productivității 
muncii.

Realizările din acest an ar fl 
fost, fără îndoială, mult mai în
semnate dacă toate ministerele, 
centralele, unitățile de producție 
și cerceta're ar fi îndeplinit inte
gral prevederile din programele de 
modernizare.

în unele ramuri și unități s-au 
înregistrat o serie de restanțe în 
asimilarea de noi produse. îndeo
sebi de mașini și utilaje. în pro
movarea tehnologiilor moderne.

Au fost introduse , în fabricație 
unele produse cu performanțe ne
corespunzătoare și costuri ridicate. 
S-au depășit consumurile normate 
la combustibil, energie electrică, 
metale și alte materii prime. Pro
iectarea investițiilor nu se ridică 
la nivelul exigențelor actuale, ad- 
mițindu-se încă soluții supradi
mensionate, folosirea de materiale 
scumpe, aplicarea- de tehnologii 
depășite. Acțiunea de tipizare și 
normare este rămasă în urmă, 
ceea ce a dus la efecte negative 
asupra eficienței producției.

Aplicarea, în continuare, a pro
gramelor de modernizare și per
fecționare a organizării producției 
pentru etapa a Il-a, pînă în 1988, 
impune ca cercetarea, împreună 
cu ministerele, centralele și între
prinderile să acționeze în modul 
cel mai ferm pentru realizarea în 
întregime a tuturor măsurilor sta
bilite privind organizarea științi
fică a producției, creșterea produc
tivității și ridicarea nivelului teh
nic al produselor, reducerea con
sumurilor de materii prime și ma
teriale și sporirea eficienței eco
nomice în întreaga activitate.

Perfecționarea muncii și elimi
narea tuturor neajunsurilor care 
s-au manifestat în activitatea de 
pînă acum trebuie să se afle în 
centrul dezbaterilor plenarei, pen
tru a se stabili măsuri ferme în 
vederea îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a tuturor prevederi
lor planului tehnic.

Stimați tovarăși,
Pe baza orientărilor adoptate de 

Congresul al XlII-lea al partidu
lui. s-au elaborat programe spe
ciale in domeniile hotărâtoare pen
tru dezvoltarea jntenșivă a econo
miei naționale, principalele efor
turi trebuind să fie concentrate in 
direcția realizării lor exemplare.

O deosebită atenție trebuie acor
dată, în primul rînd, programelor 
pentru dezvoltarea in continuare a 
bazei proprii de materii prime și 
materiale.

Trebuie să se acționeze pentru 
scurtarea duratei cercetărilor geo
logice și pentru trecerea imediată 
de Ia prospecțiune la valorificarea 
zăcămintelor de substanțe utile.

Se vor aplica cu fermitate teh
nologiile prevăzute pentru extrac
ția lignitului, pentru sporirea pro
ducției. interne de cărbune cocsi- 
ficabil. exploatarea rezervelor de 
metale neferoase și alte minereuri 
nemetalifere. în industria petro
lieră se impune accelerarea viteze
lor de foraj, intensificarea foraju
lui de mare adîncime. îmbunătă
țirea radicală a factorului final de 
recuperare, asigurarea tuturor con
dițiilor pentru valorificarea resur
selor de hidrocarburi din platoul 
continental al Mării Negre.

Sarcini importante revin unită
ților de cercetare și proiectare în 
asigurarea funcționării optime a 
tuturor agregatelor energetice, di
minuarea consumurilor tehnologi

ce ta centrale și a pierderilor în 
rețelele electrice, realizarea pro
gramelor de asimilare a echipa
mentelor și materialelor necesare 
construcției de centrale nuclearo- 
electrice, respectîndu-se termenele 
planificate de dare in funcțiune a 
acestora.

Se cere mai multă perseveren
tă pentru realizarea programelor 
de valorificare a surselor noi și 
recuperabile de energie. ‘

în vederea reducerii consumu
lui de combustibil și energie, tre
buie să se analizeze concret si
tuația tuturor instalațiilor tehno
logice. îndeosebi a celor mari con
sumatoare de energie, să se sta
bilească măsuri pentru moderni
zarea acestora, pentru creșterea 
randamentelor energetice in toate 
ramurile economiei naționale.

O contribuție esențială trebuie 
să aducă cercetarea la realizarea 
programelor de valorificare su
perioară a materiilor prime și ma
terialelor. în toate ramurile eco
nomiei naționale va trebui să se 
ia măsuri pentru elaborarea, in
troducerea si generalizarea tehno
logiilor moderne, asigurindu-se pe 
această bază o folosire cît mai 
bună a materiilor prime și ma
terialelor. sporirea randamentelor 
de utilizare a acestora, creșterea 
coeficientului de transformare a 
lor în produse finite, reducerea 
pierderilor.

Un obiectiv important al acti
vității de cercetare si proiectare îl 
constituie, de asemenea, realizarea 
programului de recuperare și va
lorificare a materialelor rcfoiosi- 
bile. precum și a programului de 
recondiționare a pieselor de schimb 
și subansamblelor în vederea 
reintroducerii lor în producție.

în vederea realizării prevederi
lor acestor programe — care tre
buie considerate minime — este 
necesar să se introducă si să se 
generalizeze tehnologiile moderne 
de valorificare a substanțelor utile 
conținute în produsele uzate. în 
resturile de materiale rezultate din 
producție. în haldele de cenușă. în 
apele reziduale. De asemenea, tre
buie să se elaboreze tehnologii 
perfecționate de recondiționare și 
refolosire în producție a pieselor 
de schimb si a altor subansamble.

între prioritățile de bază ale 
actualului cincinal un loc deosebit 
ocupă realizarea programului de 
ridicare mai accentuată a produc
tivității muncii — domeniu hotă
ritor al afirmării superiorității 
orînduirii noastre.

în acest domeniu, acțiunea de 
organizare si modernizare a evi
dențiat însemnate rezerve pentru 
depășirea substanțială a prevederi
lor inițiale, pentru dublarea aces
tui indicator pînă în anul 1990. 
Sarcinile cercetării sînt cu atît mai 
importante cu cît pe seama pro
gresului tehnic urmează să se asi
gure 57 la sută din creșterea pla
nificată a productivității muncii.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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TELEGRAMA ADRESATA
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de participanta la Plenara Consiliului Național
al Științei și Invățămintului

Mult stimate ți iubite Io» 
Nicolae Ceaușescu,

a r ă î •

Național al 
analiza mo-

Participanțiî la Plenara Consiliului 
Științei și Invățămintului, întrunită spre a 
dul de îndeplinire a planului de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introducere a progresu
lui tehnic, rezultatele obținute în perfecționarea pre
gătirii forței de muncă și modernizarea învățămîntu- 
lui, sarcinile ce revin acestor domenii de activitate 
în următorii ani ai cincinalului și în perioada de per
spectivă, vă adresează dumneavoastră — ctitor al 
celei mai rodnice epoci de înflorire materială și spi
rituală a poporului din întreaga sa istorie, făuritor 
revoluționar al unui destin nou al științei șl învăță- 
mîntului românesc — cele mai alese gînduri și sen
timente de profundă stimă, dragoste șl recunoștință 
ale oamenilor de știință, ale întregii intelectualități 
a României socialiste.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral al partidului, că, puternic mobilizat de însufleți- 
toarele programe aprobata de Congresul al Xlll-lea, 
de indicațiile de cea mai mare însemnătate teore
tică și practică pe care ni le-ați dat, întregul efectiv 
al celor ce muncesc pe tărîmul științei, tehnologiei și 
invățămintului va încheia primul an al cincinalului cu 
bune rezultate în muncă. Creată la inițiativa dum
neavoastră, Comisia centrală pentru perfecționarea or
ganizării și modernizării proceselor de producție, îm
preună cu comisiile județene, au desfășurat o intensă 
activitate pentru modernizarea fluxurilor tehnologice 
de fabricație, îmbunătățirea pregătirii tehnice a pro
ducției, organizarea mai bună a gospodăririi mate
riilor prime și energiei, creșterea calificării forței de 
muncă. In numele tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, ținem să vă exprimăm, mult stimate șl iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri 
pentru această inițiativă cutezătoare, profund înnoi
toare pentru toate sectoarele de activitate, prin care 
revoluția tehnico-științifică contemporană pătrunde pu
ternic, nemijlocit, în toate locurile de muncă.

însemnate rezultate s-au obținut și pe tărîmul' pre
gătirii pentru muncă și viață a tinerel generații, școa
la românească fiind pe deplin angajată în formarea 
unor cadre temeinic pregătite pentru promovarea și 
stăpînirea celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, în strinsă legătură cu programele de dezvol
tare economico-socială aprobate de Congresul al 
Xlll-lea al partidului. S-a intensificat, totodată, preo
cuparea pentru creșterea unui tineret revoluționar, stă- 
pin pe știința, tehnologia și cultura contemporană, 
educat în spiritul muncii, al dragostei de țară, al de
votamentului nețărmurit față de patrie, partid și po
por, față de cauza scumpă o socialismului și comu
nismului.

Exprimăm, șl cu acest prilej, calde mulțumiri, sen
timentele de profund respect și aleasă prețuire pe 
care toți cei ce muncesc pe tărîmul științei și Invă- 
țămîntului le consacră tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Na- 
ționol al Științei și Invățămintului, eminent savant șl 
activist de seamă al partidului și statului nostru, pen
tru înalta competență și dăruirea revoluționară cu care 
îndrumă nemijlocit întreaga noastră activitate.

In perioada următoare, slujitorii cercetării științifice 
și școlii românești, mobilizați de chemările adresate 
de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, de sarcinile șl îndemnurile cuprin
se în importanta cuvîntare rostită de tovarășa 
Elena Ceaușescu la plenara noastră, își vor spori con
tribuția la înfăptuirea cu succes a obiectivelor stra
tegice stabilite de partid, pentru ridicarea calității 
și eficienței întregii activități economico-sociale. In 
anul 1987, peste 80 la sută din potențialul unităților

de cercetare, inginerie tehnologică și învățămînt va 
fi angajat in îndeplinirea programelor speciale în do
meniul descoperirii și valorificării superioare a resur
selor de materii prime și energie ; exploatării in con
diții economice a tuturor zăcămintelor de minereuri, 
inclusiv a celor cu conținuturi mai scăzute în sub
stanțe utile i sporirii producției agricole vegetale și 
animale cu mijloacele agronomiei și biologiei mo
derne ; asimilării de noi produse de nivel tehnic și 
calitativ ridicat, competitive, în vederea sporirii vo
lumului și creșterii eficienței exportului ; accentuării 
mecanizării și automatizării liniilor și instalațiilor teh
nologice pentru creșterea productivității muncii și al
tele. Invățâmîntul își va perfecționa structura în ve
derea pregătirii In profil larg a cadrelor de munci
tori și specialiști, în concordanță cu cerințele dezvol
tării economico-sociale, cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, va realiza integrarea sa organică 
cu producția și cercetarea, va acționa mai ferm pen
tru a conferi întregului proces instructlv-educativ un 
caracter creator, militant-revoluționar.

In acest fel, știința și învățămintul se vor angaja pu
ternic în afirmarea deplină a noii revoluții tehnico- 
științifice și a noii revoluții agrare, ca factori de cea 
mai mare importanță pentru crearea unei economii 
moderne, Intensive, pentru transpunerea în viață a mă
rețului Program de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înaintare a scumpei noastre pa
trii spre comunism.

Șîntem hotărîțl, mult stimate șl Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să răspundem cu cinste marii în
crederi pe care ne-o acordați în permanență, să ne 
situăm la înălțimea măreței Epoci de creație, con
strucție și progres căreia poporul i-a dat, cu recu
noștință și mindrie, numele dumneavoastră Iubit Ne 
angajăm să facem totul pentru transpunerea neabătu
tă în viață a politicii interne și externe a Partidului 
Comunist Român, a României socialiste.

Oamenii de știință, întreaga intelectualitate a țării 
își exprimă deplina aprobare față de propunerea de 
reducere unilaterală cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare ale României în 
acest an. Răspunzînd cu întreaga noastră conștiință, 
cu toată căldura inimilor noastre vibrantei chemări pe 
care ați adresat-o poporului de la înalta tribună a 
Marii Adunări Naționale, vom spune un DA notărît 
acestei propuneri la apropiatul referendum. Vom mi
lita, totodată, cu energie pentru ca și alte state să 
se alăture României in efortul de a răspunde prin 
fapte concrete cerințelor, mereu mai imperioase, ale 
trecerii la dezarmare, și în primul rînd Ia dezarmare 
nucleară, făcînd astfel pași hotărîțl spre edificarea 
unei păci trainice pe planeta noastră. Exemplu de 
abordare constructivă a problemelor dezarmării, întă
ririi încrederii între state și apărării păcii, noua iniția
tivă a României dă o puternică expresia voinței de 
pace a națiunii noastre, prin glasul celui mai iubit 
fiu al țării, apărător revoluționar neînfricat al liber
tății și suveranității ei, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, exemplar Erou al păcii.

Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
vom face totul pentru ca cercetarea și școala româ
nească să răspundă pe deplin minunatelor condiții ce 
le-au fost create, să acționeze ca factori de primă 
importanță în realizarea măreței opere istorice pe 
care o înfăptuiți cu strălucire in fruntea partidului și 
statului nostru — înălțarea României spre culmile civi
lizației socialiste șl comuniste.

Cu aceste gindurl, vă rugăm să primiți, Iubit condu
cător, urarea noastră fierbinte de noi și strălucite 
succese în multilaterala activitate pe care o consa- 
crați binelui și gloriei țării, înțelegerii șl colaborării 
între popoare, cauzei păcii.
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APELUL
participanților la Plenara Consiliului Național 

al Științei și Invățămintului
pentru dezarmare si pace in Europa si în lume

întruniți la București în ziua de 
30 octombrie 1986, in cadrul Plena
rei Consiliului Național al Științei 
și Invățămintului. pentru a -dezbate 
sarcinile ce revin cercetării știin
țifice și școlii românești în vederea 
accelerării dezvoltării economico- 
sociale a patriei, reprezentanții oa
menilor de știință, invățămint și 
cultură din România au dat o pu
ternică și unanimă expresie con
vingerii că programele ce le 
călăuzesc activitatea — ca. de alt
fel. planurile de progres și dezvol
tare ale tuturor popoarelor — se 
pot înfăptui cu succes numai în 
condiții de pace și colaborare in
ternațională, de încredere și coope
rare activă între toate statele lu
mii. In actuala situație internațio
nală se poate afirma că problema 
fundamentală a epocii noastre este 
aceea a dezarmării nucleare și ge
nerale. a asigurării dreptului su
prem al oamenilor, al popoarelor 
la existentă, la libertate, indepen
dență, la viață și pace 1

Conștienți de gravele peri
cole pe care le creează, pen
tru omenire. înarmările, de 
contribuția pe care știința și 
slujitorii ei o pot aduce la 
oprirea cursei înarmărilor, la 
progresul continuu și asigu
rarea viitorului întregii lumi, 
noi. oamenii de știință și în- 
vățămint din Republica So

cialistă România, adresăm 
savanților. cercetătorilor, in
telectualilor de pretutindeni, 
precum și conducerilor 
de stat, guvernelor, tuturor 
oamenilor politici chemarea 
de a ne uni eforturile și a 
conlucra tot mai strîns pen
tru apărarea păcii — bunul 
cel mai de preț al omenirii ! 

Ca specialiști, in măsură să ana
lizăm sub aspect științific, tehnic, 
strategic și politic efectele a patru 
decenii de înarmări nucleare, con
siderăm că a venit momentul să 
șe renunțe cu desăvîrșire la con
cepția perimată după care armele 
nucleare ar întări capacitatea de 
apărare, securitatea națiunilor, că 
ele ar contribui Ia menținerea păcii 
în lume. Considerăm, de asemenea, 
că Administrația Statelor Unite 
ale Americîi ar trebui să renunțe 
Ia programul „Inițiativa de apărare 
strategică", denumit și „războiul 
stelelor", care — așa cum arată 
numeroși oameni de știință și oa
meni politici, inclusiv din S.U.A. — 
departe de a spori securitatea 
vreunei țări, determină, dimpotrivă, 
o creștere a insecurității, a primej
diei unui război nuclear, dezvolta
rea cursei înarmărilor in Cosmos.

Apreciem, totodată, că problemele 
mondiale nu se pot soluționa numai 
de cele două mari puteri, fiind 
imperios necesară participarea acti
vă a tuturor statelor și popoarelor, 
fără deosebire de mărime sau orin- 
duire socială, la rezolvarea lor.

Ca oameni de știință, con- 
știenți de complexitatea deo
sebită a problemei dezarmă
rii nucleare Și convenționale, 
a realizării încrederii re
ciproce între state ca bază a 
edificării unui sistem trainic 
de securitate egală, să mili
tăm cu hotărîre pentru 
crearea unui climat interna
țional de înțelegere și apro
piere a pozițiilor între state. 
Singura cale ce corespunde 
intereselor păcii este aceea 
a negocierilor în direcția 
colaborării pentru eliminarea 
armelor nucleare și redu
cerea armamentelor clasice I 

Oamenii de știință din România 
împărtășesc pe deplin aprecierea 
președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conform căreia 
nu există in lume o altă forță care 
să poată contribui mai mult declt
(Continuare în pag. a
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sarcinilor trasate de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. acestor impor
tante domenii de activitate, pentru 
perioada actualului cincinal și in 
perspectivă, in lumina hotârîrilor 
Congresului al XIII~lea al P.C.R.

In deschiderea lucrărilor, lntim- 
plnată cu indelungi aplauze, a luat 
cuvîntul TOVARĂȘA ACADE
MICIAN DOCTOR INGINER 
ELENA CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost urmărită 
cu profund interes și deosebită 
atenție de participanții la plenară.

Adreslndu-se tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Con
siliului National al Științei șl în- 
vătămintului, a spus :

„Mult stimată tovarășă academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu,

Vă rog să-mi permiteți ca, in nu
mele participanților la plenară, al 
tuturor celor ce muncesc pe tiri- 
mul cercetării științifice și învăță
mântului, să vă adresez, cu profund 
respect, cele mai vii mulțumiri pen
tru orientările magistrale, de înaltă 
valoare teoretică șt practică pe 
care le-ați dat plenarei, întregii 
munci de cercetare si invățămint 
din țara noastră, mobilizată in fo
losul deplinei afirmări a noii re
voluții tehnico-științifice tn toate 
domeniile activității economice și 
sociale. Problemele de excepțională 
insemțiătate analizate cu înaltă 
competentă in cuvîntarea dumnea
voastră se vor situa in centrul 
dezbaterilor plenarei, ca o condiție 
.esențială a perfecționării generale 
a întregii noastre activități.

Vă asigurăm că ne vom consacra 
întreaga noastră energie înfăptuirii 
întocmai a valoroaselor orientări 
pe care ni le-ați dat, avind con
vingerea că, in acest fel, ne vom 
aduce o contribuție, pe măsura 
marii răspunderi ce ni s-a încre
dințat, la transpunerea in viată a 
hotârîrilor Congresului al XIII-lea, 
a întregii politici interne și externe 
a partidului și statului, a indica
țiilor date cercetării și învățămin- 
tului de iubitul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii".

în cadrul dezbaterilor asupra 
problemelor înscrise pe ordinea de 
zi au luat cuvîntul tovarășii : 
Aurel Sandu, directorul general al 
Institutului central pentru electro
tehnică. Voicu Tache, rectorul In
stitutului politehnic București, 
Mircea Drăgulin, directorul general

al Institutului central pentru utilai 
greu. Marin Ivașcu, directorul ge
neral al Institutului central de fi
zică, Coleta De Sabata, rectorul 
Institutului politehnic Timișoara, 
Nicolae Dobre, directorul Direcției 
de tipizare, standardizare și nor
mare tehnică a consumurilor, 
Barbu Petrescu, directorul general 
al Institutului central de cercetări 
economice. Lorica Gavriliță, recto
rul Institutului de medicină și far
macie Iași, Pavel Babiciu, directo
rul Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru mașini și utilaje agricole. Lucia 
Roșea, directorul general al In
stitutului central de cercetări ener
getice, Tiberiu Mureșan, președin
tele Academiei de științe agricole 
și silyice, Gheorghe Marcu, di
rectorul Institutului de chimie 
Cluj-Napoca, Constantin Arseni, 
președintele Academiei de științe 
medicale, Ioan Popescu-Iovi țu, 
rectorul Universității Bucu
rești, Gheorghe Aldea, direc
torul Institutului de cercetare 
și proiectare pentru petrol si 
gaze Cîmpina, Maria Ionescu, 
directorul general al Institutului 
central de chimie. Teodor Maghiar, 
decanul Institutului de subdngineri 
Oradea, Ion Folea, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei. Dumitru 
Ghișe, prorectorul Academiei de 
partid pentru învățămînt social- 
politic, Doina Ivan, directorul ge
neral al Institutului central de 
biologie, Iulia Petrescu, directorul 
Institutului de cercetări textile. Ion 
Anton, vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, Va- 
sile Popescu, secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., Came- 
luța Beldie, rectorul Institutului 
politehnic Iași, Mihai Niculescu, 
director al IPROMET, Aurel Ne- 
gueioiu. rectorul Universității din 
Cluj-Napoca, Emil Spirea, directo
rul Institutului de cercetări și pro
iectări pentru transporturi Bucu
rești. Ion Badea, președintele Con
siliului Național al Apelor, Corne- 
liu Rizescu, directorul general al 
Institutului central de cercetări 
metalurgice, Radu Voinea, preșe
dintele Academiei Republicii So
cialiste România, Cristian Hera, 
directorul Institutului de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice 
Fundulea, Constantin Ionescu, di
rectorul general al Institutului ro
mân de standardizare, Valeriu Ma- 
tache, directorul general al Cen
tralei industriale de mecanică fină 
și mașini textile, Septimiu Barna, 
directorul Institutului de cercetare 
și proiectare tehnologii pentru sti
clă și ceramică fină, Gheorghe 
Bujgoi, directorul Institutului de 
cercetare, inginerie tehnologică, 

proiectare și producție pentru in
dustria anorganică și metale nefe
roase, Nicu Boboc, directorul ge
neral al Institutului central de ma
tematică București, Ilie Năstase, 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., Ion Jinga. inspec
tor general școlar al Inspectoratu
lui școlar al municipiului Bucu
rești, Carol Manițiu, directorul ge
neral al Institutului central pentru 
industria construcțiilor de mașini. 
Octavian Juncu, directorul Institu
tului de cercetare științifică și in
ginerie tehnologică pentru electro
nică.

în rapoartele supuse dezbaterii 
plenarei, ca și In luările de cu- 
vint, s-a dat o înaltă apreciere 
contribuției determinante a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la stabilirea și 
înfăptuirea mărețelor obiective de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, de ridicare a nivelului de trai 
și a gradului de civilizație al în
tregului popor, la organizarea și 
conducerea operei istorice de edi
ficare a socialismului și comunis
mului în țara noastră, la creșterea 
prestigiului internațional al Româ
niei și la afirmarea el liberă șl 
demnă In rindul națiunilor lumii. 
A fost dată o vibrantă expresie 
sentimentelor de nețărmurită dra
goste pe care toți cei ce muncesc 
în domeniul cercetării și al învă- 
țămîntului le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de profundă 
recunoștință pentru rolul său 
hotărâtor în fundamentarea, pentru 
■prima oară în istoria tării, a stra
tegiei pe termen lung de dezvol
tare a științei și tehnologiei, de
venită parte integrantă a Progra
mului partidului, în promovarea 
susținută a revoluției tehnico-ștlin- 
țifice, în sporirea răspunderilor 
școlii în viata societății și perfec
ționarea continuă a procesului in- 
structiv-educatlv, în creșterea a- 
portului acestor factori primordiali 
la progresul multilateral al patriei.

în același timp, s-a dat expresie 
prețuirii deosebite față de presti
gioasa activitate desfășurată de to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent om de 
știință, de largă recunoaștere In
ternațională, activist de seamă al 
partidului șl statului nostru, care, 
cu înaltă competență, îndrumă și 
coordonează întreaga muncă pe 
tărîmul cercetării, învățămîntului 
și culturii, orientează ferm poten
țialul științific și tehnic tn direc
ția soluționării problemelor majore 
privind dezvoltarea intensivă, mo
dernă, a economiei naționale, pro
gresul general al țării.

în spiritul orientărilor si indica

țiilor secretarului general al 
partidului, al hotârîrilor Congre
sului al XIII-lea al P.C.R.. parti- 
cipanții la plenară au examinat, cu 
înaltă exigentă și răspundere co
munistă. modul în care s-a reali
zat planul de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică si de intro
ducere a progresului tehnic în pe
rioada ianuarie—octombrie 1986, 
precum si programele de măsuri 
stabilite in scopul îndeplinirii tu
turor sarcinilor prevăzute pe acest 
an si pe întregul cincinal.

Cei care au luat cuvîntul au 
subliniat că. sub conducerea tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. colectivele insti
tutelor centrale, unităților de cer
cetare științifică, inginerie tehno
logică. proiectare si producție și-au 
mobilizat întreaga capacitate pen
tru înfăptuirea exemplară a pla
nului. pentru încheierea cu rezul
tate cît mai bune a acestui prim 
an al actualului cincinal. S-a ară
tat că cercetarea științifică a con
tribuit intr-o măsură însemnată la 
accentuarea latiirilor calitative ale 
creșterii economice. accelerarea 
dezvoltării industriei, agriculturii, 
a celorlalte ramuri, mobilizarea 
mai puternică a resurselor exis
tente. amplificarea participării tă
rii noastre la circuitul economic 
mondial, sporirea continuă a efi
cientei economice.

în cursul dezbaterilor au fost 
subliniate realizările de seamă în
registrate în domeniile cercetării si 
învățămîntului. precum si unele 
neajunsuri manifestate, prezentin- 
du-se. totodată, acțiunile ce se În
treprind pentru ridicarea întregii 
activități la nivelul sarcinilor pre
văzute în plănui pe 1986. al exi
gentelor revoluției tehnico-stiinți- 
fice. pentru pregătirea temeinică a 
producției anului viitor. A fost e- 
videntiat faptul că cercetarea 
științifică îsi va concentra e- 
forturile în direcția înfăptuirii 
programelor privind dezvoltarea, 
în continuare, a bazei proprii de 
materii prime, materiale și energe
tice, valorificarea superioară a a- 
cestora, ridicarea mai accentuată a 
productivității muncii, creșterea ni
velului tehnic și calitativ al pro
duselor, a competitivității lor, re
ducerea consumurilor, costurilor si 
cheltuielilor de producție. S-a ară
tat că unitățile de cercetare, ingi
nerie tehnologică și de proiectare 
vor acționa, cu toate forțele umane 
și materiale de care dispun, pen
tru transpunerea In practică a mă
surilor stabilite, la inițiativa si sub 
îndrumarea directă a secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind îmbu
nătățirea, organizarea $i moderni

zarea producției, în vederea atin
gerii și chiar depășirii performan
telor realizate pe plan mondial, 
pentru asimilarea de noi tehnolo
gii, promovarea largă a mecaniză
rii, electronizării și automatizării, 
pentru creșterea eficienței investi
țiilor. deplina încadrare in normele 
tehnice de consum al materiilor 
prime și energiei, sporirea expor
turilor și gospodărirea mai bună a 
importurilor, pentru înfăptuirea 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
pentru perfecționarea întregii acti
vități economice.

Au fost reliefate, de asemenea, 
preocupările pentru îmbinarea mai 
strinsă a cercetării aplicative cu 
cercetarea fundamentală, în mate
matică. chimie, fizică, biologie, me
dicină si in alte domenii, în scopul 
sporirii aportului științei naționale 
atît la înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal, cit și la asigu
rarea rezervei de soluții tehnice 
necesare dezvoltării economico-so- 
ciale In perspectivă a tării, la îm
bogățirea tezaurului de cunoaștere 
universală.

în cadrul dezbaterilor a fost re
levată atenția deosebită acordată 
perfecționării forței de muncă și 
modernizării învățămîntului, în 
concordanță cu cerințele actualei 
etape de dezvoltare a patriei. S-a 
subliniat că la baza perfecționării 
întregului proces instructiv-educa- 
tiv, de formare șl perfecționare a 
forței de muncă se va situa ferm 
principiul legării lui cu viața, 
al integrării cu cercetarea șl pro
ducția — principiu elaborat de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Tot
odată, a fost examinată hotărîrea 
de a face totul pentru ca învăță- 
mîntul să-și îndeplinească cu re
zultate tot mai bune misiunea ce-1 
revine, de formare prin muncă și 
pentru muncă a elevilor șl studen
ților, de a-i educa în spirit pa
triotic, milltant-revoluționar. A fost 
reliefată preocuparea pentru îmbu
nătățirea conținutului, organizarea 
și creșterea eficienței activității de 
perfecționare a personalului mun
citor din Întreaga economie, avîn- 
du-se în vedere importanta deose
bită a calității forței de muncă 
pentru îndeplinirea programelor de 
dezvoltare multilaterală a țării.

însușindu-și întru totul aprecierile 
șl îndrumările cuprinse în cuvîn
tarea tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, particl- 
panții la dezbateri s-au angajat să 
acționeze cu fermitate pentru 
scurtarea la maximum a ciclului 
cercetare -proiectare-producție, ac
celerarea introducerii șl extinderii 
progresului tehnic în industrie, 
agricultură, în toate domeniile de 

activitate, pentru deplina valorifi
care a bazei materiale șl puterni
cului potențial de care dispune 
știința, pentru ridicarea la un înalt 
nivel calitativ a cercetării știin
țifice și învățămîntului. în deplină 
concordanță cu exigențele dezvol
tării intensive a economiei româ
nești. în actualul cincinal și in 
perspectivă.

Participanțil Ia plenară și-au 
manifestat totala adeziune la poli
tica externă a partidului și statu
lui nostru, deplina aprobare și 
înalta prețuire față de inițiativele, 
acțiunile și demersurile întreprinse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
arena mondială, care l-au impus in • 
conștiința omenirii ca o persona
litate proeminentă a vieții politice 
internaționale, luptător neobosit 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, fără arme și 
fără războaie, o lume a păcii, co
laborării șl înțelegerii între națiuni. 
S-a exprimat voința oamenilor de 
știință și din învățămînt de a 
spune un Da hotărât propu
nerii, adoptate din inițiativa 
președintelui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de către Con
gresul oamenilor muncii, recenta 
Plenară a Comitetului Central al 
partidului și Marea Adunare Na
țională. de reducere unilaterală, cu 
5 la sută. încă în decursul acestui 
an. a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare ale tării 
noastre.

Participanțil la Plenara Consiliu
lui Național al Științei și Invăță- 
mintului au adoptat un Apel prin 
care adresează savanților. cercetă
torilor, intelectualilor de pretutin
deni, precum și conducerilor de 
stat, guvernelor, tuturor oameni
lor politici chemarea de a-și uinl 
eforturile și a conlucra strîns pen
tru înfăptuirea dezarmării nucleare 
și generale, pentru apărarea pă
cii — bunul cel mai de preț al ome
nirii — pentru progresul continuu 
și asigurarea viitorului întregii 
lumi.

Lulnd cuvîntul în încheierea dez
baterilor. TOVARĂȘA ACADEMI
CIAN DOCTOR INGINER ELENA 
CEAUȘESCU a spus :

Stimați tovarăși.
Plenara noastră a analizat si dez

bătut activitatea desfășurată pină 
in prezent, căile și modalitățile 
concrete de sporire a contribuției 
științei și invățămintului la dez
voltarea intensivă a economiei na
ționale, la realizarea unei noi cali
tăți a muncii și vieții întregului 
popor, la creșterea neoontenită a 
avuției naționale și dezvoltarea ge
nerală a patriei.

Din dezbaterile plenarei a rezul
tat că mai avem multe de făcut 

pentru a răspunde pe deplin cerin
țelor și sarcinilor de mare răspun
dere pe care partidul și statul 
nostru Ie pun în fața cercetării și 
invățămintului.

Va trebui să acționăm cu cea mai 
mare hotărâre și responsabilitate 
pentru ridicarea la un nivel și mai 
înalt a întregii activități, pentru 
sporirea contribuției noastre Ia în
deplinirea sarcinilor pe acest an și 
Ia buna pregătire a planului pe 
anul 1987, Ia înfăptuirea, cu succes 
a întregului cincinal, a hotârîrilor 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

îmi exprim convingerea că toți 
membrii Consiliului Național al 
Științei și învățămîntului. toate 
institutele șl unitățile de cercetare 
și invățămint se vor angaja cu toa
te forțele pentru a răspunde pe de
plin sarcinilor deosebite ce ne re
vin în înfăptuirea programelor de 
modernizare și perfecționare a or
ganizării producției, a planurilor 
și programelor prioritare de pro
movare a progresului tehnic în în
treaga economie națională, de creș
tere a productivității muncii, de ri
dicare a calității produselor, redu
cerea consumurilor și obținerea 
unei înalte eficiente economice in 
toate domeniile de activitate.

Să facem ca, într-adevăr, știința 
și invățămintul românesc să se 
afirme ca o puternică forță a con
strucției socialiste, a înfăptuirii 
neabătute în viață a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
de înaintare a României spre 
comunism !

Adresez participanților la plenară, 
tuturor oamenilor muncit din do
meniul științei șl învățămîntului, 
din partea secretarului general al 
partidului, urări de noi și tot mai 
mari succese în întreaga activitate 1 
(Vii șl îndelungi aplauze).

într-o atmosferă însuflețitoare, 
de fierbinte patriotism, partici- 
panțij au adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, in care se dă glas 
sentimentelor de profundă dra-' 
goste, stimă și recunoștință ale tu
turor celor ce muncesc pe tărîmul 
științei și învățămîntului față de 
conducătorul iubit al partidului șl 
statului nostru, pentru activitatea 
neobosită ce o consacră, cu dăruire 
și exemplară abnegație revolu
ționară. Înfloririi necontenite a 
tării, ridicării el pe noi trepte de 
progres și civilizație socialistă și 
comunistă, binelui șl fericirii po
porului. creșterii prestigiului șl ro
lului României în lume.

noile onsambluri de locuințe

r
Un nou obiectiv industrial

Ia Răcari. județul Dîmbovița, a 
început să producă p nouă între
prindere de industrializare a sfe
clei de zahăr. Avind o capacitate 
de prelucrare de 1000 tone’ pe zi, 
noul obiectiv a fost construit cu 
utilaje moderne realizate în între
gime de industria românească. 
(Gheorghe Manea).

instalație navală
Colectivul de muncă al întreprin

derii mecanice navale Galați 
a raportat un nou și important 
succes de producție. Este vorba de 
realizarea primei instalații de pro
ducere a gazului inert pentru pe
trolierele de 150 000 tdw.

— Acest succes — ne spune Emil 
Enache, secretarul comitetului de 
partid — confirmă incă o dată 
capacitatea tehnică și competenta 
oamenilor muncii de aici, mobili
tatea și promptitudinea lor in asi
milarea unor produse noi, prin 
care se reduce efortul valutar in 
construcția de nave. Cu ajutorul 
acestei instalații se produce bioxid 
de carbon cu un înalt grad de pu
ritate din gazele arse de motorină. 
Este demn de remarcat că la con
ceperea și proiectarea acestei com

Foto : S. Cristian

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
plexe instalații au participat șapte 
institute de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică, precum și 
întreprinderi din Întreaga țară. 
(Ștefan Dimitriu).

Economii de energie 
și combustibil

Muncitorii și specialiștii de la 
Depoul de cale ferată Fetești au 
redus de la începutul anului și 
pină în prezent consumurile teh
nologice cu 160 MWh energie 
electrică și cu 40 tone combustibil 
convențional. De asemenea, au fost 
recondiționate piese de schimb și 
subansamble în valoare de aproa
pe jumătate milion lei. „Aceste 
realizări — ne-a spus tovarășul 
Borcia Crăclunescu, secretarul co
mitetului de partid — sint rodul 
bunei organizări a activității din 
secții și ateliere, a riguroaselor 
analize efectuate la fiecare loc de 
muncă, prilej cu care au fost puse 
în valoare rezervele și resursele de 
care dispunem. Reducerea consu
mului de energie electrică s-a 
realizat prin înlocuirea electro
motoarelor de mare putere cu al
tele cu un consum mai mic, prin 
montarea limitatoarelor de mers 
în gol la mașinile-unelte și prin 

Introducerea luminatoarelor natu
rale la remizele de reparații. 
(Mihal Vișoiu).

însemnate cantități 
de produse 

peste prevederi
Tot mai multe colective de oa

meni ai muncii din industria ju
dețului Prahova, puternic antrena
te in marea întrecere socialistă, au 
reușit, printr-o mai bună organi
zare a producției și a muncii, prin 
aplicarea programelor de organiza
re și modernizare a proceselor de 
producție, prin urmărirea zilnică a 
producției destinate exportului, să 
raporteze îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan prevă
zute pentru perioada care a trecut 
din acest an. Avansul creat asi
gură obținerea unei producții su
plimentare concretizate în impor
tante cantități de cărbune, energie 
electrică, gaze naturale, utilaj pe
trolier, produse chimice și petro
chimice. Este semnificativ faptul 
că aceste sporuri de producție au 
fost obținute în întregime pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
(Ioan Marinescu).

Sonde noi 
în circuitul productiv

Petroliștii de Ia Trustul de foraj- 
extracție Moinești au finalizat, in 
aceste zile, alte 14 sonde de țiței 
și gaze pe care le-au predat în 
circuitul economic. Inginerul 
Gheorghe Ștefănoiu, director ad- 
.junct, a ținut să precizeze : „Cele 
mai multe sonde au fost forate și 
finalizate în cadrul schelelor Ze
roes, Comăneștl și Ghelința, unele 
dintre ele înainte de termen".

— Cum explicați acest succes ?
— Prin buna organizare a mun

cii și introducerea pe scară largă 
a unor tehnologii moderne de 
lucru. Mă refer, îndeosebi, la fo
losirea sapelor cu diamante și la
găre de alunecare, introducerea fo
rajului cu jet și optimizat, urmă
rirea automatizată a lucrărilor de 
foraj.

Interlocutorul nostru a ținut să 
sublinieze că, urmare a strădaniilor 
depuse de specialiști și muncitori, 
în perioada care a trecut de la 
începutul anului au fost forate și 
predate producției 130 de noi son
de de mare, medie și mică adîn- 
cime, cu 10 sonde mai mult decît 
.prevederile planului. (Gheorghe 
Baltă).

fo aceste zile de eforturi maxime în investiții

Disciplină riguroasă, înaltă răspundere 
pentru accelerarea ritmurilor pe șantiere

Pe șantierele de investiții, sfirșitul lunii octombrie găsește angajați 
pe constructori și montori intr-o activitate stăruitoare și energică, subor
donată finalizării și introducerii cu rapiditate în producție a noilor capa
cități prevăzute. Ritmul susținut de lucru, înregistrat in ultimele săptă- 
mini pe majoritatea șantierelor, a permis asigurarea fronturilor de montaj 
pentru un volum apreciabil de utilaje. Fapt reflectat, de altfel, în scă
derea accentuată a stocurilor de utilaje nemontate și punerea în stare de 
funcționare a unui mare număr de mașini și echipamente tehnologice.

Pină la realizarea integrală a prevederilor planului de investiții pe 
acest prim an al actualului cincinal, mai sint de executat, in continuare, 
numeroase lucrări, ceea ce impune organizarea riguroasă a activității con
structorilor și montorilor, întărirea colaborării cu furnizorii de utilaje și pro
ducătorii de materiale de construcții și nu în ultimul rind, participarea ac

tivă și competentă a beneficiarilor de investiții la soluționarea operativă 
a problemelor cu care este confruntat un șantier sau altul. După 
cum se vede, nu este vorba de cerințe și exigențe noi. Dimpotrivă, 
ele sint bine cunoscute și ar trebui să jaloneze in permanență activita
tea factorilor angajați în procesul de realizare a investițiilor. Pentru că, 
prin complexitatea ei, activitatea din acest domeniu este prin excelentă 
o activitate colectivă, de echipă, care nu se poate desfășura echilibrat 
decit în condițiile unei discipline riguroase de plan, a unei inalte răspun
deri față de indeplinirea sarcinilor și obligațiilor asumate ele către partl- 
cipanții la realizarea noilor obiective și capacități.

Cum sint respectate, așadar, in aceste zile de maxim efort pe șan
tiere asemenea cerințe firești ? La această întrebare vom da răspuns în 
sondajul de astăzi, efectuat pe șantierul Uzinei electrice din Govora.

Pe șantierul Uzinei electrice Govora

Se cer nu 
ci măsuri

Fonduri importante de investiții 
au fost alocate, in ultimii ani. Uzi
nei electrice din Govora in vederea 
construirii de noi grupuri și. in per
spectivă, a reducerii consumului de 
hidrocarburi, prin trecerea la func
ționarea pe cărbune. Primul dintre 
aceste grupuri — cu o putere in
stalată de 50 MW — a fost pus în 
funcțiune în urmă cu un an. Fapt 

justificări, 
concrete!

care a permis constructorilor, mon
tărilor și beneficiarului să acumule
ze o bună experiență, atit sub as
pectul execuției, cit și sub acela al 
exploatării noii capacități. De altfel, 
în urma introducerii unor îmbună
tățiri constructive și tehnice, aceas
ta a reușit să atingă, în scurt timp 
de la intrarea în producție, parame
trii optimi de exploatare.

Această experiență pozitivă ar fi 
trebuit, în chipul cel mai firesc, să 
fie pusă in valoare și la construcția 
următoarelor turboagnegate. Lucru
rile nu s-au petrecut, din păcate așa. 
Și, iată că, deși au trecut aproape 
doi ani de cind grupul nr. 2 pe căr
bune urma să producă energie elec
trică și termică, datorită unor se
rioase întirzieri in livrarea echipa
mentelor, ca și a ritmului necores
punzător de execuție, termenul de 
finalizare a expirat și a fost reeșa- 
lonat de mai multe ori, ultima pro
gramare vizînd sfirșitul lunii noiem
brie a.c.

— Nici acest termen nu va putea 
fi respectat — ne avertizează însă, 
de la Început, inginerul Marin Mari- 
noiu, directorul uzinei electrice. 
Bineînțeles, dacă, și subliniez aceas

tă condiție, nu ne vom mobiliza for
țele absolut toți cei care participăm 
la realizarea noului grup. Precizez 
că. In ședințele săptăminale de co
mandament, la care iau parte, de re
gulă, reprezentanți ai proiectantului, 
constructorilor, montorilor, benefi
ciarului și al principalilor furnizori 
de utilaje sint adoptate numeroase 
măsuri, cu termene și responsabili
tăți bine precizate. Ceea ce stabilim 
însă in ședințe nu se aplică pe șan
tier decit parțial și cu intirziere.

Așadar, in discuție se află tocmai 
ceea ce spuneam in „prologul" son
dajului nostru: spiritul de disciplină 
și de răspundere al factorilor anga
jați în executarea lucrărilor de ex
tindere de la uzina electrică. Disci
plină și răspundere, din păcate, tot 
mai diluate și tratate cu indiferen
ță sau superficialitate în ultimul 

timp. Iată o dovadă elocventă întîl- 
nită de noi pe șantier : nu mai pu
țin de 7 muncitori, membri ai for
mației de lucru conduse de maistrul 
Alexandru Milea, din cadrul Antre
prizei „Energomontaj", stăteau pur și 
simplu degeaba in jurul unui butoi 
plin cu bride și suporți, așteptind 
să apară de undeva vreo macara 
pentru a le urca pe instalație. Ace
lași ritm lent de lucru am întîlnit și 
în perimetrul unde acționează con
structorii. Iar consecința lui imedia
tă am regăsit-o in nerespectarea de 
către aceștia a promisiunilor făcute. 
Astfel, inginerul Mircea Bertea. di
rectorul Antreprizei de construcții 
industriale Rimnicu Vilcea, ne-a asi
gurat cu o lună în urmă că, pină la 
10 octombrie, vor fi terminate lucră
rile de închidere la sala mașinilor, 
corpul buncărului și cazanul din 
zona celui de-al 6-lea grup. Iată 
însă că, acum, aproape de sfirșitul 
lunii octombrie, timpul friguros a 
început să afecteze nu numai acti
vitatea de montaj, ci și funcționarea 
în bune condiții a grupului nr. 5 
rămas neînchis și el, tocmai pentru 
că angajamentul ferm al constructo
rului s-a dovedit vorbă... goală. Mai 
mult, întirzieri serioase s-au acumu
lat și în zona stației de pompe Bag
ger, la preîncălzitorul de aer, la 
ventilatoarele de aer și alte lucrări 
importante.

Discutînd aceste aspecte cu direc
torul Antreprizei de construcții in
dustriale, acesta s-a arătat preocu
pat mai degrabă să justifice rămîne- 
rile in urmă, decît să găsească so
luții pentru lichidarea lor.

— Proiectantul ne-a creat dificul
tăți permanente, ne-a replicat tova
rășul Mircea Bertea. Pe parcursul 
execuției, am fost obligați să emi
tem peste 1 480 dispoziții de șantier. 
Chiar și la ora actuală nu sintem 
încă în posesia soluției tehnice pri
vind canalul hidro și estacada apei 
recirculate de pe firul A 2. Proiec
tantul — Institutul de studii și pro
iectări energetice București — tergi
versează această problemă încă din 

primăvară. De asemenea, nlej bene
ficiarul nu ne-a eliberat pînă in 
prezent toate spațiile de care avem 
nevoie.

Așadar, pe șantierul Uzinei elec
trice din Govora se întimplă exact 
ceea ce ar fi trebuit să nu se în
tâmple : principalii factori angajați 
în realizarea acestei investiții — be
neficiar și constructori — preferă să 
arate cu degetul unul spre celălalt, 
în loc să-și concentreze forțele și 
energiile pentru a-și îndeplini sar
cinile încredințate. Altfel spus, în a- 
ceste zile hotăritoare pentru termi
narea rapidă a lucrărilor, spiritul fi
resc de colaborare și solicitudine 
care ar trebui să guverneze relațiile 
dintre ei a fost înlocuit cu tactica 
„fugii de răspundere", cu scuze și 
justificări greu de ințeles și de ac
ceptat. Va putea fi respectat, oare, 
termenul de punere in funcțiune, 
stabilit pentru luna noiembrie, in 
condițiile practicării unui asemenea 
stil de muncă, caracterizat prin de
zinteres față de soarta acestei in
vestiții și o vădită ineficientă ? De
sigur, nu. Iată de ce considerăm 
necesar ca forurile coordonatoare să 
analizeze temețnic, cu exigență, si
tuația creată pe șantierul din Go
vora și să adopte măsuri hotărite 
pentru redresarea acestei nedorite 
situatil. Analiză care trebuie să aibă 
în vedere și activitatea desfășurată 
de unii furnizori. Inginerul Marin 
Marinoiu, directorul uzinei electri
ce, ne-a arătat un volum întreg de 
fișe în care sint înscrise echipa
mente cu care au rămas datoare 
diferite întreprinderi constructoare 
de mașini din țară — fie din anul 
trecut, fie din prima parte a acestui 
an. „Dosarul" restanțelor în livrări 
este realmente voluminos și, de 
aceea, ne vom referi numai la ci- 
teva poziții importante, care condi
ționează insă respectarea ultimului 
termen stabilit pentru punerea in 
funcțiune a celui de-al doilea grup 
pe cărbune.

O precizare strict necesară : cu 
fiecare dintre aceste unități restan- 

țiere s-a luat legătura în repetate 
rinduri, dar fără nici un rezultat
• întreprinderea „Vulcan" — 

București trebuie să livreze peste 
200 tone conducte de înaltă presiune 
și temperatură de diferite diametre 
pentru circuitele de abur și apă de 
alimentare. Recent, sub semnătura 
inginerului C. Bratu, șef de servi
ciu la întreprinderea furnizoare a- 
mintită, a fost fixat un nou termen 
de livrare a conductelor. Dar acest 
termen va fi respectat, precizează 
reprezentantul furnizorului, cu con
diția ca întreprinderile „Republica" 
București și de țevi din Roman să 
asigure întregul necesar de materia
le. Cît privește aparatele de măsură, 
control și reglaj, pe care trebuie să 
le asigure tot întreprinderea „Vul
can", pentru unele dintre ele nici 
măcar n-au mai fost stabilite ter
mene de livrare !
• întreprinderea de mașini grele 

București amină livrarea. încă din 
anul 1985, a unor echipamente pen
tru turbină’, intre care : pompa prin
cipală, filtrele și circuitele de ulei, 
instalația de alimentare și control 
hidrogen șl bioxid de carbon, pre- 
încălzitoarele de joasă presiune, ven
alul de suprapresiune etc.
• întreprinderile de celule Băi- 

lești și de elemente de automatizare 
București au depășit și ele terme
nele contractuale pentru furnizarea 
barei capsulate monofazate, ca și a 
altor 9 poziții de echipamente dife
rite.

Iată. deci. o seamă de cauze care 
vin Pună sub semnul incertitu
dinii intrarea in funcțiune a noii 
capacități energetice de pe platfor
ma industrială a municipiului Rim
nicu Vilcea. Pot fi depășite aceste 
greutăți ? Răspunsul va fi afirma
tiv numai din momentul în care toți 
participanții la realizarea acestei in
vestiții își vor reevalua forțele și se 
vor mobiliza cu toată răspunderea.

Cristian ANTONESCU 
Ion STANCJU 
corespondentul „Scinteii”
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PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL ȘTIINȚEI SI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI ACADEMICIAN 
DOCTOR INGINER ELENA CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Este necesar să acționăm mai 
hotărît pentru perfectionarea teh
nologiilor. promovarea largă a me
canizării. electronizării si automa
tizării. mai buna folosire a forței 
de muncă. întărirea ordinii si dis
ciplinei în producție.

Un obiectiv hotărâtor în actuala 
etapă este realizarea programului 
de ridicare a nivelului tehnic si 
calitativ al produselor.

Planul cincinal prevede ca. prin 
extinderea acțiunii de reproiec- 
tare și modernizare, ponderea pro
ducției la nivel mondial ridicat să 
depășească 11 la sută în 1987 și 
să ajungă la 95 la sută în 1990, 
circa 5 la sută urmind să se si
tueze peste nivelul mondial. Pe 
această bază se asigură. în conti
nuare. creșterea competitivității 
tehnico-economice a industriei ro
mânești, sporirea contribuției sale 
la realizarea exporturilor, la pro
gresul general,al economiei noas
tre.

în industria constructoare de 
mașini, activitatea de cercetare și 
proiectare trebuie să contribuie la 
reducerea greutății produselor, rea
lizarea de utilaje și echipamente 
cu performanțe de vîrf, cu fiabili
tate ridicată și consumuri reduse 
în exploatare, asimilarea unei 
largi game de circuite integrate și 
microprocesoare destinate electro
nicii și automaticii, dezvoltarea 
mai puternică a mecanicii finei

în domeniul metalurgiei se im
pune o deosebită preocupare pen
tru asimilarea de produse cu pro
prietăți superioare, a sortimente
lor speciale necesare programului 
petrolier, energetic, nuclear și a- 
viatic, pentru sporirea gradului de 
prelucrare a produselor siderurgi
ce. Vor trebui introduse si extinse 
tehnologiile moderne de turnare 
de precizie, de debitare cu plasmă 
și laser, de acoperire și tratare a 
metalului.

în industria chimică și petro
chimică trebuie intensificate efor
turile pentru adîncirea proceselor 
de prelucrare și valorificare efi
cientă a țițeiului, de chimizare a- 
vansată a gazului metan și a altor 
materii prime, pentru realizarea 
de sortimente superioare în indus
tria de anvelope, articole tehnice 
din cauciuc, mase plastice prelu
crate. fire și fibre chimice.

Este necesară diversificarea pro
ducției de substanțe pure, extra- 
pure. de materiale pentru electro
tehnică șl electronică, dezvoltarea 
mai accentuată a producției de 
medicamente, de coloranți și pig
menți organici pe bază de mate
rii prime din țară, realizarea unei 
Rame largi de produse de mic to
naj cu valoare ridicată la export.

Probleme importante pe linia 
ridicării calității produselor, a va
lorificării la un nivel superior a 
resurselor de materii prime natu
rale si sintetice din tară se pun. 
în continuare. în domeniul indus
triei ușoare, industrializării lemnu
lui. materialelor de construcții si 
al celorlalte ramuri prelucrătoare.

Unitățile de cercetare si ingine
rie tehnologică trebuie să-si per
fecționeze activitatea proprie de 
producție, concentrfndu-si atentia 
asupra asimilării de produse nece
sare economiei naționale care soli
cită o concepție tehnologică deo
sebită — cum sânt reactivii, inter
mediarii chimici, pulberile metali
ce. aliajele speciale, catalizatori, 
utilaje unicat.

îmbunătățirea structurii produc
ției Si valorificarea tot mai efi
cientă a resurselor, economiei tre
buie să se realizeze în condițiile 
gospodăririi cu maximă exigentă a 
importurilor de materii prime, ma
teriale si alte produse.

Analiza recentă a planului pe 
1987 a evidențiat — pe baza nor
melor de consum si tipizare — nu
meroase posibilități de reducere 
sau înlocuire a unor importuri, 
ceea ce denotă că. Ia elaborarea 
propunerilor. întreprinderile, cen
tralele si ministerele nu analizea
ză cu toată responsabilitatea nece

sitățile reale. Se impune ca insti
tutele centrale, unitățile de cerce
tare. împreună cu întreprinderile 
beneficiare, să acționeze pentiu 
realizarea si devansarea prevede
rilor înscrise în programele de asi
milare. în special în domeniul chi
miei. petrochimiei si metalurgiei.

Un rol de mare importantă re
vine cercetării științifice în înfăp
tuirea noii revoluții agrare. Fap
tul că se obțin astăzi creșteri în
semnate ale producției agricole de
monstrează ce mari posibilități 
există si în acest domeniu.

Cercetarea agricolă trebuie să a- 
sigure în continuare crearea de 
noi soiuri de înaltă productivitate 
de porumb, floarea-soarelui, plan
te tehnice și altele, noi rase de a- 
nimale care dau producții mari de 
carne . și lapte, precum și perfec
ționarea metodelor de fertilizare și 
pregătire a terenurilor, a tehnolo
giilor de semănat și recoltat, a 
programelor de amenajări fun
ciare.

Acordarea titlului de „Erou al 
Noii Revoluții Agrare" Institutu
lui de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea trebuie 
să constituie un stimulent pentru 
toți cercetătorii, pentru toate uni
tățile de cercetare din agricultu
ră, în vederea obținerii de rezul
tate cît mai bune.

Este necesar ca activitatea de 
cercetare și proiectare să acorde o 
deosebită atenție creșterii eficien
ței investițiilor, prin utilizarea la 
noile obiective a celor mai avan
sate echipamente, tehnologii și so
luții constructive, să-și aducă în
treaga contribuție la reducerea cu 
minimum 20 la sută a consumu
rilor de materiale la lucrările de 
construcții-montaj. pentru folosi
rea strictă numai a materialelor 
tipizate.

Trebuie să se pună capăt nea
junsurilor care au existat în tre
cut, cînd s-au folosit materiale 
scumpe, deficitare, s-au făcut con
strucții supradimensionate, grele, 
ceea ce a dus la creșterea exage
rată a costului investițiilor.

O deosebită atenție trebuie acor
dată promovării ferme în toate 
ramurile economiei a normării 
tehnice a consumurilor, tipizării și 
standardizării produselor.

Normarea tehnică trebuie să cu
prindă toate categoriile de resurse 
și să contribuie efectiv la redu
cerea mai accentuată a consumu
rilor specifice, pe baza reproiec- 
tăril produselor, modernizării in
stalațiilor, raționalizării fluxurilor, 
eliminării pierderilor tehnologice. 
Va trebui ca, prin aplicarea fer
mă a măsurilor prevăzute în pro
gramele de organizare și moder
nizare a producției, să obținem. în 
acest domeniu, atingerea rapidă și 
chiar depășirea performanțelor 
realizate pe plan mondial, asigu- 
rînd pe întregul cincinal o creștere 
a gradului de valorificare a ma
teriilor prime, materialelor, com
bustibilului și energiei de cel pu
țin 30 la sută.

La elaborarea și aplicarea stan
dardelor trebuie să se asigure ri
dicarea permanentă a parametri
lor tehnici și calitativi ai produ
selor, astfel ca acestea să răspundă 
celor mai exigente cerințe ale be
neficiarilor interni și externi, să 
fie competitive cu cele mai bune 
produse similare realizate pe plan 
mondial.

Se impune o îmbinare mai strîn- 
să între cercetarea aplicativă și 
cercetarea fundamentală — din 
matematică, fizică, chimie, biolo
gie — pentru a putea spori aportul 
științei naționale atît la înfăptui
rea cincinalului 1986—1990, cît și 
la asigurarea rezervei de soluții 
tehnice necesare dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării pe perioada 
următoare. Ia îmbogățirea tezau
rului de cunoaștere universală.

Cercetarea științifică trebuie să 
acorde o atenție deosebită proble
melor legate de perfecționarea 
activității economice și aplicarea 
mecanismului economico-financiar, 

întărirea autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești, precum și 
problemelor sociale, ale asigurării 
stării de sănătate a poporului, 
protecției mediului înconjurător, 
creșterii calității vieții.

Noua revoluție în știință și teh
nică cere din partea întregului 
personal de cercetare o atitudine 
fermă, curajoasă, o viziune profund 
angajată în practica economico- 
socială, înlăturarea cu hotărîre a 
oricăror atitudini de rutină, pro
movarea unui înalt spirit revolu
ționar în gîndire și acțiune, pre
ocupare susținută pentru autoper- 
fecționare, pentru ridicarea nive
lului profesional și politic, pentru 
cunoașterea a tot ce este nou pe 
plan mondial. în actualele condiții 
trebuie să urmărim obținerea unor 
schimbări cu adevărat radicale, 
revoluționare, la dimensiunea ma
rilor cuceriri ale cunoașterii uma
ne. ale puternicului potențial teh- 
nico-științific de care dispunem.

în toate sectoarele trebuie să se 
acționeze pentru scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-producție. In 
acest scop, se cer intensificate cer
cetările în stații-pilot. iar experi
mentările să fie efectuate în con
diții care să asigure aplicarea lor 
cît mai rapidă în producție.

Totodată, este necesar să consti
tuim colective interdisciplinare. pe 
obiective prioritare, formate din 
cercetători și proiectanți, cadre din 
învățământ și producție, care să 
răspundă de desfășurarea tuturor 
lucrărilor, de la cercetare pînă Ia 
aplicarea în producție și atingerea 
parametrilor proiectați.

înfăptuirea programelor speciale 
adoptate și. în general, a orientă
rilor fundamentale ale noului plan 
cincinal necesită îmbunătățirea. în 
continuare, a activității Comitetu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie. a institutelor centrale, a 
tuturor unităților de cercetare și 
proiectare, asigurarea unei tot mai 
strînse conlucrări cu centralele și 
întreprinderile în scopul promo
vării progresului tehnic și științific 
în toate sectoarele vieții econo
mice. întăririi conducerii. îndru
mării și controlului întregii activi
tăți din acest domeniu.

In cadrul politicii generale a 
partidului, de participare tot mai 
activă a României la viata inter
națională. vom dezvolta în con
tinuare colaborarea tehnico-șțiinți- 
fică cu alte state. In cadrul pro
gramelor bilaterale convenite pen
tru actualul cincinal au fost pre
văzute peste 700 obiective de cer
cetare și dezvoltare tehnologică, in 
toate domeniile de activitate.

Țara noastră participă, totoda
tă. la realizarea unui mare număr 
de acțiuni cuprinse în Programul 
complex de colaborare tehnico-ști- 
intifică în cadrul C.A.E.R. pînă in 
anul 2000. Va trebui asigurată o 
mai strînsă legătură între coope
rarea tehnico-științifică si cea e- 
conomică. atît bilaterală, cit și 
multilaterală, pentru ca. si în a- 
cest domeniu, să se realizeze cit 
mai rapid și eficient ciclul inte
grat cercetare-producție.

In perioada care, a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului trebuie să 
ne intensificăm activitatea pentru 
a asigura realizarea integrală a 
sarcinilor pe 1986. pentru pregă
tirea temeinică a planului pe 1987.

Dispunem de toate condițiile 
pentru îndeplinirea exemplară a 
importantelor sarcini ce ne stau în 
fată, atît pe 1986. cît și pe între
gul cincinal. Esențială este acum 
organizarea mai bună a muncii, 
deplina mobilizare a tuturor cer
cetătorilor. proiectanților. specia
liștilor din producție, pentru^ ca, 
prin eforturi unite, să găsească noi 
soluții, mai eficiente, de introdu
cere a progresului tehnic, de per
fecționare a organizării producției 
si a muncii, la nivelul planurilor 
și programelor stabilite.

O sarcină prioritară pentru toți 
cercetătorii este realizarea integra
lă a programului de perfecționare 
a organizării și modernizării pro
ducției.

Comisia centrală, comisiile De 
ramuri, pe județe si ne fiecare 
unitate de producție au obligația 
să urmărească înfăptuirea progra
melor. la toti indicatorii, si să ia 
măsuri ferme pentru lichidarea 
oricăror întârzieri si neajunsuri în 
această activitate.

Să muncim astfel încît stiinta sl 
tehnologia românească să se afir
me — așa cum ni se cere de partid 
— drept factori esențiali în trans
punerea în viată a hotărârilor Con
gresului al XIII-lea al partidului, 
a mărețului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si de înaintare a pa
triei spre comunism ! (Aplauze pu
ternice).

Stimați tovarăși,
înfăptuirea obiectivelor cincina

lului 1986—1990 si în perspectivă, 
pînă în anul 2000. impune, ca o 
necesitate obiectivă, perfecționarea 
în continuare a învățămintului. a 
întregului sistem de pregătire a 
cadrelor, de ridicare a nivelului lor 
profesional, tehnic si științific.

Dezvoltarea intensivă a econo
miei. revoluția în domeniul știin
ței si tehnicii nu se pot înfăptui 
fără o nouă revoluție în nivelul 
de formare a cadrelor, a specialiș
tilor din toate domeniile. în aceas
tă privință. învățămintului îi re
vine un rol de cea mai mare în
semnătate.

Trebuie să valorificăm cît mai 
bine condițiile create învătămîntu- 
lui din tara noastră, astfel incit 
6ă-si îndeplinească cu rezultate cit 
mai bune importantul său rol so
cial. să răspundă pe deplin sarci
nilor sporite ce-i revin în actuala 
etapă — de a fi în permanentă 
concordantă cu tot ceea ce este 
nou. înaintat. în gîndirea si prac
tica umană, cu schimbările ne care 
le determină revoluția tehnico- 
științifică contemporană, de a asi
gura pregătirea de specialiști cu 
înalte cunoștințe profesionale, cu 
o concepție înaintată despre lume 
si viată.

România dispune astăzi de un 
învățămînt modern, întemeiat pe o 
concepție unitară, științific funda
mentată, care aduce o contribuție 
esențială la formarea specialiștilor 
de înaltă calificare, precum și la 
reciclarea și policalificarea perso
nalului muncitor — proces de im
portanță esențială pentru împros
pătarea și îmbogățirea cunoștințe
lor profesionale.

Pentru perfecționarea continuă 
a activității de învățămînt se im
pune îmbunătățirea în continuare 
a programelor, a profilurilor și 
meseriilor în care se pregătesc 
elevii și studenții, astfel ca. pe 
această cale, formarea specialiști
lor să se facă în profil larg, pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, în funcție de 
cerințele concrete ale procesului 
de producție, și să se asigure adap
tarea rapidă și în alte domenii.

Se impune ca în activitatea de 
învățămînt să se acorde o mai 
mare atenție însușirii cunoștințe
lor de bază din disciplinele funda
mentale — matematica, fizica, chi
mia, biologia — la care se adaugă 
disciplinele cu o puternică înrâu
rire educativă asupra tinerilor, 
cum sînt limba și literatura româ
nă, istoria și geografia patriei. 
Numai astfel poate fi îndeplinită 
menirea profund umanistă a școlii 
de a îmbina preocuparea pentru a 
asigura absolvenților o bogată pre
gătire de specialitate și, totodată, 
un larg orizont științific și cultu
ral.

La temelia întregului nostru în
vățămînt trebuie să stea ferm cu
noașterea și însușirea temeinică a 
concepției materialist-dialectice și 
istorice despre lume și viață, a 
teoriei revoluționare a partidului 
nostru, care aplică în mod creator 
adevărurile generale ale socia
lismului științific la condițiile con
crete din România.

în procesul de pregătire a elevi

lor și studenților trebuie să se a- 
sigure, în continuare, perfecționa
rea practicii în producție, pentru 
ca aceasta să asigure formarea de
prinderilor necesare exercitării 
meseriilor în cele mai bune condi
ții, integrării rapide, cu bune re
zultate’ în activitatea productivă.

în fața învățămintului se află 
sarcina de mare răspundere de a 
aduce o contribuție sporită la pro
movarea progresului tehnico-știin- 
țific în întreaga economie și via
ță socială, la îndeplinirea progra
melor speciale din domeniul cer
cetării științifice. Așa cum subli
nia secretarul general al partidu
lui nostru, învățămîntul, cerceta
rea și producția trebuie să forme
ze un tot unitar, inseparabil.

O datorie de onoare a școlii a 
fost și rămîne educația revoluțio
nară, profund științifică și larg 
umanistă a tinerelor generații. în
vățămîntul trebuie să aducă o con
tribuție hotărâtoare Ia formarea 
omului nou, cu o înaltă conștiin
ță revoluționară, comunistă, edu
cat în spiritul dragostei de mun
că, de dreptate și echitate socială, 
de respect și apărare a avuției na
ționale. Școala trebuie să cultive 
în rîndul tinerei generații puterni
ce sentimente patriotice, hotărirea 
de a servi neabătut țara, partidul 
și poporul, de a face totul pentru 
întărirea independenței și suvera
nității patriei, pentru progresul și 
înflorirea României socialiste. (A- 
plauze puternice, prelungite).

în cadrul programului general 
privind asigurarea forței de mun
că, dezvoltarea și perfecționarea 
continuă a pregătirii cadrelor în 
perioada 1986—1990, Ministerul E- 
ducației și învățămintului, îm
preună cu ministerele și alte orga
ne centrale au obligația să asi
gure actualizarea planurilor anua
le si de perspectivă. îmbună
tățirea organizării și conținu
tului activității de ridicare a 
pregătirii profesionale a cadrelor 
din toate domeniile, în raport cu 
noile cuceriri ale științei și teh
nicii, cu cerințele dezvoltării eco
nomice și sociale a țării. Prin for
mele prevăzute de lege, de perfec
ționare și reciclare a cadrelor, tre
buie să se asigure, potrivit progra
mului, ca, o dată la 2—3 ani, fie
care om al muncii > să urmeze o 
formă organizată de perfecționare 
a pregătirii sale profesionale.

Va trebui să se elaboreze, în cel 
mai scurt timp — așa cum a in
dicat secretarul general al parti
dului în cuvântarea sa de la Con
gresul oamenilor muncii — un 
program special de perfecționare 
a cunoștințelor profesionale și teh
nice, de însușire și aplicare a cu
ceririlor științei și tehnicii în toa
te domeniile.

O mare răspundere pentru per
fecționarea întregii activități din 
învățămînt revine cadrelor didac
tice, care au obligația să asigure 
un înalt nivel calitativ întregului 
proces instructiv-educativ, să se 
preocupe de perfecționarea conti
nuă a pregătirii lor profesionale, 
politice și pedagogice, pe baza ce
lor mai noi realizări ale cunoaște
rii umane în domeniul lor de spe
cialitate, să fie model de ținută și 
comportare, să participe activ la 
formarea și educarea comunistă, 
revoluționară a elevilor și studen
ților, la întărirea spiritului de or
dine și disciplină.

Toate forțele din învățămînt 
trebuie să fie larg mobilizate pen
tru a asigura dezvoltarea școlii ro
mânești în consens cu progresul 
științei, cu cerințele noii revoluții 
tehnico-științifice și noii revoluții 
agrare, cu imperativele dezvoltării 
intensive a economiei naționale, 
ale edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintă
rii României spre comunism.

în realizarea obiectivelor funda
mentale ale cercetării științifice si 
învățămintului. un rol deosebit 
revine Consiliului Național al Ști
inței si învățămintului. care este 

chemat să asigure mobilizarea în
tregului potențial tehnico-stiintific 
în scopul realizării integrale a sar
cinilor stabilite de planurile si 
programele pe care le avem pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
orientărilor privind dezvoltarea în 
perspectivă a României pînă in 
anul 2000.

Consiliul Național al Științei sl 
învățămintului în întregul său si 
fiecare membru în parte va trebui 
să militeze neabătut. în spirit de 
înaltă exigentă si răspundere, pen
tru perfecționarea continuă a ac
tivității în aceste sectoare deosebit 
de importante ale construcției 
noastre socialiste, pentru desfășu
rarea întregii creații științifice și 
tehnologice Ia nivelul cerințelor 
noii revoluții în stiintă si tehnică, 
pentru pregătirea multilaterală a 
cadrelor necesare tuturor domenii
lor vieții economice si sociale, pen
tru perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale a oamenilor 
muncii, pentru ridicarea generală 
a gradului de cultură și cunoaștere 
al întregului popor.

Stimați tovarăși,
Acționând pentru dezvoltare?! 

economico-socială a tării, pentru 
progresul științei. învățămintului. 
culturii, partidul ei statul nostru 
acordă, totodată, o atenție deosebi
tă vieții internaționale, participă 
activ la eforturile pentru promo
varea fermă a politicii de pace si 
colaborare internațională.

Este cunoscut că. pe plan mon
dial. se menține încordarea Inter
națională, continuă stările de ten
siune. care creează mari pericole 
la adresa 'păcii și vieții popoare
lor. a întregii omeniri.

Asa cum a subliniat, nu o dată, 
președintele României, problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie astăzi oprirea cursei 
înarmărilor si trecerea la dezarma
re. apărarea păcii si vieții po
poarelor. Țara noastră acționează 
cu toată fermitatea în această di
recție. militează hotărît pentru în
lăturarea pericolului de război, 
pentru apărarea dreptului vital al 
popoarelor, al oamenilor — la via
tă. la pace.

Răspunzînd înflăcăratului apel 
lansat de președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. de Ia 
tribuna Marii Adunări Naționale, 
trebuie să intensificăm acțiunile 
noastre consacrate păcii și 
dezarmării, să ne mobilizăm larg 
forțele pentru a face și mai pu
ternic auzit glasul de pace al 
României, pentru a afirma voința 
si hotărirea poporului român de a 
lupta cu cea mai mare fermitate 
pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor pe Pămînt și în Cos
mos. pentru dezarmare, pentru e- 
liminarea pericolului unui război 
nuclear. (Aplauze puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Trăim epoca celui mal mare 
avânt al gândirii științifice, a unor 
descoperiri epocale, care influen
țează adînc toate laturile existen
tei umane. In aceste condiții, ne 
este greu să calificăm altfel de
cît absurd și lipsit de sens ca o 
bună parte din strălucitele reali
zări ale mintii umane, ale revo
luției tehnico-științifice contem
porane să fie utilizate pentru 
crearea de mijloace de distrugere 
în masă.

Experiența, viata au arătat cît 
de periculoase sînt scăparea de 
sub control a energiei nucleare, 
utilizarea fără discernământ a unor 
substanțe chimice. Marile înfăp
tuiri ale geniului uman, care au 
astăzi capacitatea de a modifica 
profund natura și viata omului, cer 
din partea oamenilor de știință, ca 
si a oamenilor politici o înaltă con
știință civică și o mare răspundere 
morală.

Să milităm cu hotărâre pentru 
ca forțele și mijloacele de cerceta
re, precum și uriașele fonduri ma
teriale și umane consacrate astăzi 

înarmărilor să fie orientate spre 
lichidarea.subdezvoltării, a foame
tei și bolilor, pentru accesul neîn
grădit al tuturor popoarelor, și în 
primul rînd al țărilor în curs de 
dezvoltare, la cuceririle științei și 
civilizației moderne !

Oamenii de știință, înțelegîn- 
du-și marile răspunderi ce le re
vin în lumea de azi, trebuie să-și 
unească forțele, să-și întărească 
conlucrarea și, împreună cu po
poarele lor, să spună un NU 
hotărît înarmărilor nucleare, să se 
ridice împotriva oricăror experi
mentări și testări cu aceste arme, 
să determine să se treacă la redu
cerea și lichidarea treptata a stocu
rilor de arme nucleare, a oricăror 
arme de distrugere în masă !

Este necesar, așa cum spunea 
președintele țării noastre, să se 
elaboreze un program complex de 
dezarmare, avînd ca obiectiv can- 
tral eliminarea armelor nucleare, 
dar urmărind, în același timp, 
reducerea și eliminarea și a arme
lor clasice, convenționale, care nu 
sînt mai puțin amenințătoare pen
tru viața și pacea popoarelor.

După cum se știe, la propunerea 
președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Marea Aduna
re Națională a adoptat, în ultima 
sa sesiune. Legea cu privire la 
reducerea de către Republica So
cialistă România, cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare și la consultarea 
poporului în legătură cu aceasta, 
în cadrul unui referendum. îm
preună cu întregul nostru popor, 
oamenii de știință, învățămînt și 
cultură vor spune, fără îndoială, 
un DA hotărît în cadrul acestui 
referendum, ca o expresie a voin
ței nestrămutate de a ne angaja cu 
toate forțele și de a participa activ 
la cauza dezarmării și păcii. (Vii 
și puternice aplauze).

în acest an — proclamat „An In
ternațional al Păcii" — oamenii 
de știință și din învățămînt tre
buie să se angajeze cu mai multă 
hotărîre în acțiuni concrete care 
să dea expresie voinței ferme a 
poporului român de a contribui ac
tiv la triumful rațiunii și păcii, de 
a asigura afirmarea unei politici 
nod, de trecere de la confruntare la 
rezolvarea numai prin tratative a 
tuturor problemelor litigioase din
tre state.

Pronuntîndu-ne în modul cel 
mai hotărît pentru dezarmare și 
pace, să întărim necontenit conlu
crarea noastră cu oamenii de ști
ință din celelalte țări în lupta pen
tru promovarea acestor înalte idea
luri și aspirații ale popoarelor, ale 
lumii de azi 1

Să ne adresăm nemijlocit orga
nizațiilor profesionale ale oameni
lor de știință, asociațiilor științifi
ce și culturale din toate țările lu
mii, cu chemarea de a acționa îm
preună pentru afirmarea politicii 
de dezarmare, de destindere, cola
borare și pace ! (Vii aplauze).

Acționând strâns uniți. în cadrul 
Comitetului național „Oamenii de 
știință și pacea", cu întregul nos
tru popor, cu popoarele iubitoare 
de pace din întreaga lume, să asi
gurăm generațiilor de astăzi și ge
nerațiilor viitoare pacea, liberta
tea și bunăstarea. într-o lume fără 
arme si fără războaie, a colaborării 
și înțelegerii între națiuni 1 (A-
plauze puternice).

Stimați tovarăși,
în încheiere, doresc să-mi ex

prim convingerea că plenara noas
tră va dezbate într-un spirit de 
înaltă răspundere problemele în
scrise pe ordinea de zi, că. pe baza 
concluziilor pe care le vom des
prinde, vom putea stabili noi mă
suri pentru progresul științei și în
vățământului românesc, pentru le
garea lor tot mai strînsă de viață, 
de cerințele dezvoltării multilate
rale a României socialiste, de ce
rințele promovării păcii și colabo
rării în întreaga lume. (Aplauze 
puternice, prelungite).

participanților la Plenara Consiliului Național al Științei și învățămintului
pentru dezarmare și pace în Europa și în lume

(Urmare din pag. I)
Europa la soluționarea probleme
lor mondiale. Iată de ce conside
răm că oamenilor de știință de pe 
acest continent le revine, in fața 
popoarelor, a întregii lumi, marea 
răspundere de a milita pentru în
tărirea colaborării și unității tutu
ror țărilor europene, fără deosebi
re de orinduire socială.

In viața publică, pe planul 
cooperării internaționale să 
acționăm astfel incit statele 
europene să-și îndeplinească 
rolul, să-și asume răspunde
rea și să acționeze cu toată 
hotărirea în soluționarea 
problemelor grave de pe 
continent, a tuturor proble
melor din viața internațio
nală ! Să sprijinim, cu toate 
prilejurile, ideea continuării 
negocierilor pentru încheie
rea, in cel mai scurt timp, a 
unui acord privind elimina
rea rachetelor cu rază me
die de acțiune din Europa, 
atît de către Statele Unite 
ale Americii, cit și de către 
Uniunea Sovietică, a conti

nuării tratativelor pentru re
alizarea unor înțelegeri pri
vind eliminarea tuturor ar
melor de pe continentul nos
tru !

In fața țărilor europene, a tutu
ror statelor lumii se află nume
roase propuneri constructive, con
crete, ce pot duce la dezarmare. 
Apreciem că este necesar să se con
tinue tratativele pentru realizarea 
unui acord privind reducerea cu 50 
la sută, in prima etapă, a arma
mentelor strategice. Se impune, de 
asemenea, intensificarea negocieri
lor pentru oprirea experiențelor și 
eliminarea totală a armelor nu
cleare, precum și pentru prevenirea 
militarizării Cosmosului. Prin tra
tative răbdătoare, avem convin
gerea că se poate realiza un sistem 
eficace de control internațional 
pentru Îndeplinirea în întregime a 
angajamentelor, înțelegerilor și 
acordurilor privind dezarmarea 
nucleară, dezarmarea în general. 
Țara noastră consideră că este ne
cesar să se treacă, totodată, și la 
reducerea armamentelor convențio
nale, astfel incit pînă în anul 2000 
să se realizeze o reducere substan
țială, cu cel puțin 50 la sută, a ar

mamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare.

In fața noastră se află un 
cîmp larg de acțiune. Să 
facem totul pentru ca in 
viața internațională măsu
rile de oprire a cursei absur
de a înarmărilor să devină 
realitate, pentru ca în do
meniul dezarmării, al întări
rii încrederii și securității 
să se treacă de la declarații 
la acțiuni reale, concrete, de 
la vorbe la fapte !

Recent, Parlamentul român — 
Marea Adunare Națională, a apro
bat intr-o vibrantă unanimitate 
proiectul de lege pentru reducerea 
unilaterală de către România, cu 5 
la sută, încă în acest an, a efec
tivelor, armamentelor și cheltuieli
lor militare și organizarea unul 
referendum în care întregul popor 
să se pronunțe în mod democratic 
asupra acestei probleme importan
te a politicii statului nostru. Noi, 
cei ce muncim pe tărimul cercetării 
științifice și învățămintului, consi
derăm că acest act constituie ,o ex
presie a dorinței întregului popor 
român de a contribui activ la 
cauza dezarmării și păcii în lume. 

Iată de ce. In cadrul referendumu
lui, vom spune, din toată inima 
DA la această propunere !

Cu convingerea că orice 
pas făcut cu sinceritate si 
bună credință in direcția 
micșorării arsenalelor și for
țelor militare aduce o con
tribuție efectivă la diminua
rea încordării, la întărirea 
încrederii dintre state, a 
securității fiecărei națiuni, 
sprijinim cu toată ființa 
noastră apelul adresat de 
președintele României tutu
ror statelor europene, pre
cum și Statelor Unite ale 
Americii și Canadei .privind 
trecerea de către fiecare. în 
mod unilateral, la o reducere 
cu 5 Ia sută a armamentelor 
și cheltuielilor militare. O 
asemenea măsură — cane nu 
va pune, si nu poate pune, 
în pericol securitatea si su
veranitatea nimănui — va 
demonstra .voința fiecărei 
națiuni de a se angaja în 
mod concret Jn opera de di
minuare a încordării inter
naționale, de dezarmare. în 
folosul păcii I *

Responsabilitatea față de apăra
rea păcii constituie prima îndato
rire morală a oamenilor de știință, 
căci de indeplinirea ei este legată 
nemijlocit soarta întregii umani
tăți. In această apreciere, pornim 
de la realitatea că. in lumea de azi. 
între problemele dezvoltării econo
mice. problemele politice și ale 
dezarmării există o interdependen
tă și condiționare reciprocă. Mai 
mult decit orice. în orientarea acti
vității noastre trebuie să punem 
pe primul plan interesele păcii, 
asigurarea condițiilor necesare ca 
uriașele mijloace ce se cheltuiesc 
pentru înarmare să fie folosite 
pentru dezvoltarea economioo-so- 
cială 1

Să acționăm ferm împotri
va utilizării energiei atomi
ce în alte scopuri decît cele 
pașnice, pentru ca mărețele 
cuceriri ale chimiei moder
ne, ale fizicii, biologiei, ce
lorlalte științe să nu fie fo
losite pentru producerea de 
arme, ci să contribuie ex
clusiv la păstrarea și dez
voltarea a tot ceea ce a fău
rit mai bun geniul uman, la 
crearea de noi și importante 
valori materiale și spiritua

le ! Să folosim descoperirile 
noastre pentru reducerea 
decalajelor dintre țările bo
gate și cele sărace, pentru 
lichidarea stării de subdez
voltare în care se află circa 
două treimi din populația 
lumii, pentru eradicarea sub
nutriției și bolilor care con
tinuă să secere milioane de 
vieți omenești, pentru pro
tecția mediului înconjurător 
și dezvoltarea resurselor lui, 
în beneficiul generațiilor 
actuale și viitoare !
Să milităm in modul cel 
mai ferm pentru ca de mi
nunatele cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane să 
beneficieze toate popoarele, 
pentru transformarea cu 
adevărat a științei într-un 
bun al întregii umanități !

Să acționăm cu cea mai mare 
fermitate pentru relații noi între 
state, bazate pe principiile depli
nei egalități In drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
renunțării la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței, respectă
rii dreptului sacru al fiecărui 

popor de a-și alege singur desti
nele, căile dezvoltării economico- 
sociale, fără nici un amestec din 
afară I

Sub îndrumarea președintelui 
său fondator, tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
Comitetul național român „Oame
nii de știință și pacea" își va in
tensifica dialogul și cooperarea cu 
toate organizațiile de luptă pen
tru pace din lume, pentru unirea 
tuturor conștiințelor sub semnul 
idealurilor păcii și libertății po
poarelor.

în lumea de azi, oamenii de ști
ință reprezintă o uriașă forță so
cială a progresului și păcii. Prin 
urmare, să ne spunem hotărît cu- 
vintul în toate problemele inter
naționale !

Avem ferma convingere că. unin- 
du-ne forțele, știința va deveni cu 
adevărat una din cele mai impor
tante și inepuizabile resurse ale 
vieții, astfel încît toate popoarele 
să-și poată spori contribuția Ia pa
trimoniul cunoașterii universale, 
la mobilizarea acesteia în folosul 
bunăstării tuturor oamenilor, ca 
pacea, securitatea și colaborarea să 
triumfe definitiv în lume !
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Patrimoniul clasic muzical
Argumentele pasiunii, în viziunea contemporană

ale inițiativei creatoare
La distantă dp ceva mai mult de o 

oră de mers cu acceleratul de la 
București, nod de cale ferată impor
tant, orașul Roșiori de Veie a trăit 
multă vreme sub semnul ocrotitor 
al celor două linii de oțel paralele. 
In jurul gării pulsa o bună parte a 
activității economice, pe aici se fă
ceau legăturile cu întinsa cîmpie din 
jur. Prea puțini oameni coborau 
însă în tlrgul propriu-zis. acoperit 
vara de praful torid și toamna de 
noroaie pină la butucul carului. 
Imaginea, posibil a fi găsită in 
vreun fragment din proza unuia 
dintre cei doi mari scriitori născuți 
în 'această parte, Zaharia Stancu și 
Marin. Preda, este una de arhivă. 
Realitatea a făcut demult anacronică 
o asemenea imagine, înlocuind-o cu 
altele noi, de alte respirații și di
mensiuni încă în curs de desăvir- 
șire. Omul și-a constituit un nucleu 
urban complet nou, cu blocuri fru
mos orinduite într-un spațiu rezervat 
circulației pietonale. Puține din con
strucțiile vechi, în general case cu 
un singur nivel, au rezistat preten
țiilor actuale, de asemenea, posibi
lităților superioare ale localității. 
Citeva întreprinderi de nivel repu
blican au modificat potențialul eco
nomic și au sporit numărul de oa
meni ai muncii. Prin mijloace su
plimentare, orașul își schimbă alcă
tuirea, se înzestrează cu noi așe
zăminte. Un hotel nou îl va înscrie 
și în circuitul turiști c alături de alte 
posibilități de â crește interesul 
pentru viata orașului.

Roșiori de Vede vine in spațiul 
vieții moderne și prin efortul impre
sionant făcut în domeniul culturii. 
Modestele mijloace de acum citeva 
decenii lăsau acest domeniu intr-un 
anonimat aproape total. Drumul 
parcurs de atunci este similar cu al 
tuturor localităților țării îmbogățite 
nu numai economic, edilitar, dar și 
spiritual prin înălțarea unor impor
tante așezăminte culturale. Ele nu 
numai că se văd distinct în alcătui
rea orașului, dar au si o vie activi
tate. Cinematograful „Modern", spa
țios și atractiv, găzduia, cînd ne-am 
aflat in oraș, o intîlnire cu realiza
torii filmului „Noi, cei din linia în- 
tîi", avind ca protagonistă pe tînăra 
actriță Anda Onesa, profesoară de 
filozofie într-o localitate apropiată. 
Afluența publicului, interesul cu care 
este urmărit fenomenul artistic se 
întrevede și din felul de desfășurare 
a dialogului cu artiștii de film, cu 
alți oaspeți ai orașului sau cu pro
priii concetățeni aflați periodic în 
ipostaza de artiști amatori pe sce
nele de spectacol sau la locurile de 
muncă din întreprinderi.

Setea de 
teristică a 
împlinește 
efortul de___
culturale corespunzătoare Ia nivelul 
actual al oerințelor. De curînd a fost 
inaugurată și a intrat în circuitul 
public o nouă casă de cultură — a 
științei șl tehnicii pentru tineret 
Așezămintul Impunător, luminos, de 
prim-plan in ambianta edilitară în
cepe să devină 
mos și înzestrat 
atracție majoră 
Directorul casei 
rul de muzică 
prezintă cu 
această nouă așezare a luminii, 
sala de spectacole dotată corespun
zător cerințelor actuale, cu o biblio
tecă In curs de amenajare, holuri 
spațioase care găzduiesc expoziții de 
artă plastică, o discotecă amenajată 
pentru petrecerea timpului liber, 
alte dotări pentru cercuri. Adre- 
sindu-se prioritar publicului tînăr,

ectivltățilâ organizate aici urmăresc 
să imbine armonios, cu folos maxim, 
manifestările educative cu cele de 
spectacol și distractive. O serie de 
acțiuni cu caracter politico-educativ 
au dezbătut documentele celui de-al 
III-lea Congres al oamenilor muncii, 
prevederile planului cincinal in 
profil teritorial, au fost dedicate in
formării politice, propagandei ateis
te, unor programe dedicate tinerelor 
mame. Marile evenimente și perso
nalități sint evocate în Intîlniri cu 
oameni de cultură, activiști politici 
sau specialiști in știință și tehnică. 
Expoziții de pictură și sculptură, 
medalioane muzicale, un cerc de tu
rism atrag mai ales tineretul intr-un 
spațiu al frumosului. Se depun efor
turi intense pentru constituirea unor 
formații artistice proprii. Deocam
dată sînt sprijinite și îndrumate ar
tistic grupul cameral de la între
prinderea de tricotaje, corul de femei 
de la „Textila", corul mixt de la-------------

însemnări 
despre viața culturală 

a orașului 
Roșiori de Vede

cultură și frumos, carac- 
omului contemporan, se 
tot mai profund prin 
Înzestrare cu așezăminte

prin grija unui ini- 
colectiv un punct de 
în viața localității, 
de cultură, profeso- 
Clement Ștefănescu, 

îndreptățită mindrie 
cu

I.M.M.R., toate formații cunoscute, 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României1'.

La începutul existenței sale, așe- 
zămintul de cultură al tineretului 
nu s-a impus Încă pe deplin in viata 
culturală a orașului. Adevăratul el 
centru rămine tot vechea casă de 
cultură, aflată tntr-o clădire supusă 
unor renovări pentru a o face mai 
funcțională si a o așeza la un nivel 
corespunzător chipului de azi al lo
calității. Vechimea activității aces
teia a format aici o tradiție. Îmbo
gățită prin eforturile generațiilor ac
tuale. O serie de formații artistice 
ființează de multi ani și se bucură 
de un prestigiu constant. Corul mixt 
de 80 de persoane condus de Clement 
Ștefănescu, corul feminin de cameră 
au pasionați participant și auditori 
in întreprinderi. Orchestra de mu
zică populară si soliștii ei dau nu
meroase spectacole in tot județul, ca 
și formația de muzică ușoară, care 
pregătește în momentul de față un 
spectacol prilejuit de aniversarea a 
șase secole de la atestarea documen
tară a localității. Directorul casei 
de cultură, Florin Săvoiu, ținea să 
remarce activitatea intensă a brigă
zii artistice, precum și audiența la 
public a montajului muzical-literar, a 
spectacolelor de poezie și muzică, 
organizate cu concursul membrilor 
cenaclului literar „Gala Galaction1', 
Nicolae Lupu, Alexandru Popescu- 
Tair, Paula Amet, Eugen Delcescu, 
George Cîmpeanu etc. desfășoară o 
vie activitate publicistică in pagi
nile presei județene sau din Capi
tală. Sprijinul lor se face simțit în 
alcătuirea programelor de brigadă 
prezentate în întreprinderi și insti
tuții. Activitatea de spectacol a pier
dut însă din elanul ei prin încetarea 
activității unui vechi teatru popular. 
Formația se află in curs de refacere 
spre bucuria spectatorilor care resimt 
de multi timp puținătatea și uneori 
calitatea îndoielnică a spectacolelor 
teatrale oferite de trupe in turneu. 
De un deosebit prestigiu se bucură 
cercul „Prietenii filmului'*  din cadrul 
„Clubului artelor", organizator a 
numeroase acțiuni de prezentare de 
film, de intîlniri cu artiști și reali
zatori. De asemenea.

nlco-aplicative Întregesc profilul ac
țiunilor desfășurate aici într-un 
evantai care cuprinde o largă arie 
de interes. Eforturile depuse se 
bucură de audiență în localitate, In 
întreprinderi și instituții unde casa 
de cultură își prezintă activitatea, cu 
care colaborează și pe care le în
drumă adesea artistic și metodic.

In spațiul cultural al orașului un 
loc aparte ocupă biblioteca. Poate 
nu prin dimensiunea ei, ci prin bo
găția acțiunilor întreprinse. Un fond 
de carte de aproape 75 000 exemplare 
atrage in fiecare an peste 2 000 de 
cititori, care împrumută peste 65 000 
volume. In cele trei secții : adulți și 
copii, carte rară, dotate cu cărți, 
discuri, desene, diapozitive, se orga
nizează microexpoziții de carte, 
standuri tematice, bibliografie șco
lară, medalioane literare, seri de 
poezie, cum au fost „65 de ani de 
izbinzi sub stindardul partidului", 
„Poeții cîntă pacea", intîlniri cu scri
itori locali, lecturi și recenzii, în 
afara bibliotecii, în întreprinderi se 
organizează decade ale cărții teh- 
nico-științifice, prezentări de cărți 
in sprijinul producției, al învătămin- 
tului politico-ideologic. Cu concursul 
librăriilor din localitate au loc lan
sări de cărți, Intîlniri cu editori șl 
autori, care se bucură de o largă 
audientă publică.

Efectele benefice ale unei vieți 
culturale dezvoltate în principal prin 
forțe proprii ar putea spori prin 
atragerea și a altor factori culturali. 
Ne gîndim. bunăoară, la muzeul 
orășenesc de Istorie, organizat te
matic pe prezentarea răscoalei țăra
nilor din 1907 in zonă, rămas, din 
păcate, o neoonvlngătoare expoziție 
de reproduceri. De 
vreme se așteaptă i 
poziției de bază, 
tematicii, fie prin 
un nivel științific 
convingător.

Un vechi oraș al 
necontenit zestrea 
riale și spirituale „......... .......
acțiunea unor oameni pasionați. In 
propria sa creștere, în aspirația spre 
modernitate, cultura își află rosturi 
noi, tot mai evidente prin calitatea 
mesajului educativ, prin gradul de 
atractivitate al manifestărilor. Un 
început care se cere a fi dezvoltat 
spre noi dimensiuni calitative, in 
acord cu noua bază materială creată 
și cu necesitățile spirituale ale oa
menilor locului, dornici să partici
pe la o viață culturală diversă și 
atractivă.

prea multă 
reorganizarea ex- 
fie prin lărgirea 
specializarea la 
și de prezentare
tării tșl sporește 
de valori mate- 
prln munca _țl

Parte integrantă a patri
moniului artistic național, 
muzica stă permanent sub 
semnul unor coordonate va
lorice șl de valorificare ce 
Îndreptățesc înscrierea ori
căror opere in categoria 
produselor spirituale ma
jore. Este adevărat că 
„Miorița" sau „Meșterul 
Manole", precum și acele 
cintece aparținînd fondu
lui de aur al folclorului 
nostru, nealterate de inva
zia feluritelor practici ce 
amenință îndeosebi pro
dusul anonim transmis pe 
cale orală, au pătruns in 
conștiința tuturor ca valori 
de la sine înțelese. In ce 
privește însă conservarea și 
promovarea operelor .«păr
tinind muzicii culte, cu toa
te că desfigurările prin 
nedorite intervenții ale mo
dei, ale unor „restaurări" 
de moment, sînt aici rare
ori posibile, responsabilita
tea celor ce veghează asu
pra repertoriului nu este 
mal puțin necesară, deși, să 
recunoaștem, ea este una 
complexă. dificilă. Din 
multitudinea monumentelor 
ce s-au plămădit de-a lun
gul veacurilor prin treptata 
afirmare a conștiinței crea
torului trebuie selectate in 
permanentă, uneori chiar 
reconsiderate, acele exem
plare ce au marcat reușita 
estetică, au tradus în forme 
artistice specifice o viziu
ne românească asupra exis
tentei, dîndu-ne dreptul de 
a aspira la locul ce ni sa 
cuvine în aria universală 
a culturii. In flecare mo
ment al dezvoltării compo
nisticii noastre, s-au impus 
lucrări ce au cucerit in 
egală măsură adeziunea 
muzicienilor si a publicului 
larg, devenind pietre de te
melie ale repertoriului da 
operă, simfonic, cameral 
sau coral. A ne declara 
insă mulțumiți numai cu 
punerea acestora in circu
lație ar însemna o cedare 
în fata rutinei, o abdicare 
de la îndatoririle noastre 
culturale. Mai există sufi
ciente zone artistice care, 
lăsate la o parte sau de-a 
dreptul uitate din cine știe 
ce considerente, se impun 
atenției noastre ; or, aici 
opera de restaurare, de 
reactualizare are a-si spu
ne pe deplin cuvintul. Mă

/

gîndesc că sub această in
cidență de împrejurări și 
acțiuni se înscriu o seamă 
de producte aparținînd Pe
rioadei interbelice — peri
oadă de o efervescență re
marcabilă. aceea care a de
monstrat vigoarea și origi
nalitatea școlii românești 
moderne de compoziție — 
ce ar trebui, prin grija in
stituțiilor muzicale, prin 
pasiunea lnterpreților. per
manent sondată in vederea 
descoperirii unor bunuri 
artistice încă apropiate 
nouă, dar care, neglijate, 
riscă să-șl piardă strălu
cirea. Un argument edifi
cator : Sonata a Ill-a pen
tru pian și vioară „in ca
racter popular românesc" 
de George Enescu, care a 
marcat, atît in ansamblul 
operei enesciene, cit și 
In acela al creației româ
nești, un 
lucit de 
limbajului 
modalitate . .
stirnit admirația muzicie
nilor români și străini. Hia 
incipit vita nova a excla
mat în urmă cu 60 de ani 
Constantin Brăiloiu auzind 
această sonată. Abia in anii 
noștri insă, prin numeroa
sele interpretări (intre care 
le-aș . num! in primul rînd 
pe aceea datorată violonis
tului Stefan Gheorghiu și 
pianistului Valentin Gheor
ghiu. la noi. ori pe acelea: 
ale unor Yehudi Menuhin 
sau Isaac Stern, peste 
tare) șl imprimarea 
disc, lucrarea a cîștigat 
torietatea meritată.

Deci, o Îndatorire cultu
rală. patriotică de a lumi
na valorile muzicii româ
nești. Astfel, aniversarea 
compunerii Sonatei a Hl-a 
a determinat, la sugestia 
muzicologilor Viorel Cosma 
și Francisc Lâszlo și prin 
strădania directorului Fi
larmonicii orădene. dirijo
rul Ervin Acel, eu sprijinul 
forurilor județene de partid 
și de stat și al Consiliului 
Culturii si Educației Socia
liste, constituirea de cu- 
rind, la Oradea, a Con
cursului de interpretare a 
Sonatei „In caracter popu
lar românesc". Dar iniția
tiva mai comportă o sem
nificație. In Ianuarie se vor 
împlini 60 de ani de la pri
ma audiție absolută a lu-

exemplu stră- 
esențializare a 
național într-o 
personală ce a

ho
ne 

no

crării enesciene, cînd, în 
sala actualului cinemato
graf „Arta", fosta sală de 
concerte a orașului (ce-și 
va reprimi vechea și legi
tima funcționalitate), Geor
ge Enescu. ce nu a precu
pețit, 
fizic 
duce 
cele 
turi
Bucureștiului sau Parisului 
acest centru, do altfel de 
veche tradiție muzicală, 
pentru prezentarea magis
tralului său opus.

La. recentul concurs, în 
fata unui juriu, prezidat de 
compozitorul Sigismund 
Toduță, au evoluat cinci 
duo-uri, toate distinse cu 
premii, ceea ce atestă ni
velul ridicat de tălmăcire a 
operei enesciene cu prile
jul concursului. Premiul I 
a fost cucerit de două 
dintre formații : Luminița 
Rogacev — Ana Maria 
Avram, respectiv, Ladislau 
Horvăth — Judith Horvăth, 
premiul al doilea de duo-ul 
Liviu Neagu — Carmen 
Moroșan, iar premiul al 
treilea de duo-urile Mihae- 
la Arciudeanu — Mihai 
Ungureanu, respectiv Adi
na Barbu — Angela Albert. 
Atașamentul acestor tineri 
și chiar foarte tineri inter- 
preți fată de opera enescia- 
nă. temeritatea abordării 
redutabilei partituri. pe 
care au pătruns-o cu toată 
seriozitatea, redîndu-ne de 

dată o versiune 
individualizată, 

succesul primei 
concursului, con- 
totodată chezășia 
sale de viitor.

se știe, nici un efort 
și material spre a 
luminile culturii în 
mai îndepărtate col- 
de tară, a preferat

fiecare 
sensibil 
probează 
ediții a 
stituind 
șanselor

Este un exemplu — unul 
din multe altele — prm 
care atitudinea față de pa
trimoniul artistic național 
poate deveni una activă, 
dinamică, nerăminind doar 
formală, declarativă. Dacă, 
în plus, vom antrena în a- 
ceastă operă de restituire 
artistică proaspăta falangă 
ce numără in momentul de 
fată atîtea talente autenti
ce. vom Îndeplini o nobilă 
îndatorire fată de creația 
românească, sădind in a- 
celași timp. In sufletul ti
nerelor vlăstare dragostea 
față de valorile noastre din 
trecut și de astăzi.

Gheorqhe FIRCA

cercurile teh-

Emil VASILESCU

Noi construcții de locuințe in orașul Drăgășani Foto : Eugen Dichiseanu

MEHEDINȚI
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Unități prestatoare 
de servicii moderne, 

eficiente
în perioada care a trecut 

din acest an. Uniunea ju
dețeană a cooperativelor 
meșteșugărești Mehedinți 
a ocupat, ca urmare ă re
zultatelor obținute, locuri 
fruntașe pe tară în Întrece
rea socialistă. La bilanțul 
fiecărei luni, care consem
nează tot mai substanțiale 
depășiri la toti indicatorii 
de plan, cooperativa meș
teșugărească ,.Cerna“ din 
Orșova isi aduce o însem
nată contribuție.

— Intr-un oraș modern, 
construit din temelie la di
mensiunile civilizației
noastre socialiste, cum este 
Orșova de astăzi — ne spu
ne Marin Ciucă, președin
tele acestei unități — este 
firesc ca și activitatea 
noastră să se circumscrie 
armonios în aceleași ritmuri 
înalte de dezvoltare. Un 
singur exemplu : față de 
1985, valoarea producției 
pe care o realizăm în cele 
34 de secții este, in acest 
an, cu 17,5 la sută mai 
mare. Acest spor conside
rabil se obține, in cea mai 
mare parte, prin utilizarea 
mai bună a spatiilor si ca
pacităților de producție 
existente. Un obiectiv per
manent in activitatea noas
tră îl constituie ridicarea 
calificării oamenilor. De 
citeva luni, 110 cooperatori 
urmează cursuri de polica
lificare. Efectul practic se 
vede în creșterea tot mai 
acoentuată a productivită
ții muncii.

Cum a încheiat colectivul 
cooperativei meșteșugărești 
„Cerna“ perioada care a 
trecut din acest an la cei
lalți indicatori ? Cu însem
nate depășiri: la producția- 
marfă cu 110 la sută ; li
vrări la fondul pieței cu 120 
la sută : prestări servicii 
către populație cu 108.9 ia 
sută. In aoeeași perioadă, 
cheltuielile planificate la 
1 000 lei producție-marfă 
au fost reduse cu 84 lei. 
Indicele de rentabilizare 
realizat aici depășește ni
velul atins pe ansamblul

uniunii județene a coopera
tivelor meșteșugărești.

Pornindu-se de la cerin
țele Si solicitările locuito
rilor orașului, celor 19 .sec
ții prestatoare de servicii 
s-au mai adăugat. în acest 
an, alte trei : de blănărie- 
cojocărie. de instalații sa
nitare la domiciliu și de 
reparații ceasuri electroni
ce și microcalculatoare. 
Dezvoltarea și diversifi
carea prestărilor de servi
cii se urmărește pe baza 
programului de perspectivă 
pină la finele actualului 
cincinal, program in care 
s-a mai prevăzut — por
nindu-se de Ia specificul 
orașului — înființarea altor 
unități : de achiziționare, 
reconditionare și valorifi
care a bunurilor de la 
populație (in ramurile : 
mobilă, confecții. îmbră
căminte. piese de schimb 
pentru autoturisme). o 
unitate pentru lucrări de 
mecanică fină, una de re- 
paratii-confecțil îmbră
căminte. două de reparații 
aparate de uz casnic și gos
podăresc.

Pentru a asigura popu
lației prestări de servicii 
operative într-o gamă cit 
mai variată, la nivelul so
licitărilor. meșteșugarii de 
la cooperativa „Cefna" din 
Orșova au luat Inițiativa de 
a da. după orele lor de 
muncă, o mină de ajutor 
constructorilor pentru ca 
noul complex meșteșugă
resc să intre in producție 
cu cel puțin 4 luni mai de
vreme fată de termenul 
prevăzut. Harnicul colectiv 
de aici are convingerea că 
întrecerea o pot cîștiga nu
mai cei care știu și reușesc 
să pună în valoare noi și 
noi resurse materiale, de 
gîndire și inițiativă. Fap
tele de muncă. împlinirile 
de pină acum dovedesc că 
meșteșugarii orșoveni sînt 
hotărîti să-șl mențină, in 
continuare, locul de frunte 
ce-1 ocupă in județ.

Virqiliu TATARU
corespondentul „Scînteii"

ABSENȚE NEMOTIVATE IN GARDEROBA DE SEZON A COPIILOR
Cu cltva timp In urmă, ziarul 

nostru a publicat o anchetă intitu
lată : „Ce caută prostul gust și ru
tina în garderoba copiilor ?" Erau 
criticate, după cum arată și titlul, 
urmările insuficientei preocupări 
manifestate de unii furnizori pen
tru satisfacerea cerințelor specifice 
ale aceslei categorii de cumpărători. 
Dată fiind capacitatea de adaptare 
la cerințele pieței a producției de 
bunuri, condițiile materiale de care 
dispun producătorii, precum si exis
tenta unui program conținînd obiec
tive bine precizate privind dezvol
tarea și diversificarea articolelor 
pentru copii, am dorit să vedem ce 
măsuri s-au luat pentru înlăturarea 
neajunsurilor semnalate.

O REALA împrospătare a 
OFERTEI DE ARTICOLE PENTRU 
NOU-NASCUȚI. In ancheta publi
cată anterior se făceau observații 
cu privire la varietatea — insufi
cientă — a articolelor destinate noi
lor născuți. Ele au fost receptate și 
s-au luat măsuri. Oferta magazine
lor si raioanelor de specialitate s-a 
îmbunătățit simțitor, afirmă direc
toarea întreprinderii comerciale 
„Materna". Chira Smilona. Printre 
sugestiile consemnate se număra și 
aceea de a veni în ajutorul celor 
care cumpără primele obiecte de 
îmbrăcăminte pentru copilul ce ur
mează a fi adus de Ia maternitate, 
de obicei persoane mai puțin pri
cepute. Era vorba de alcătuirea unui 
trusou cu toate piesele de trebuință. 
Si. Tată, la întreprinderea amintită 
sosise primul lot de 1 000 de aseme
nea „trusouri" compuse din cile 22 
de piese, reprezentînd trei schimburi 
complete. în culori diferite, pastela
te. cu broderii delicate, realizate de 
cooperativa meșteșugărească „Arta 
Crisana" — Oradea. Un prim lot — 
căruia este necesar să-i urmeze cit 
mai repede si altele, de calitate cel 
puțin egală.

Raionul de articole pentru nou- 
născuți al magazinului „Unirea" 
ne oferă prilejul să constatăm și 
alte progrese în ce privește canti
tatea si varietatea ofertei, aspectul 
estetic al produselor destinate celor 
mai mici dintre cei mici. Nu am 
mai văzut culorile cenușii, terne, 
inadecvate acestei vîrste fragede. 
Dimpotrivă. Sint apreciate costume
le si salopetele produse de între
prinderile de tricotaje „1 Iunie" din 
Timișoara și din Fetești, garniturile 
din fire-groase realizate de coope
rația de producție, achiziții si desfa
cere a mărfurilor din Satu Mare, pi
jamalele si sacii de dormit, piesele 
de lenjerie realizate din fire natu
rale. Pledurile, plâpumile. ca și ce
lelalte „piese" specifice anotimpului 
rece sint moi. călduroase, plăcut 
colorate.

ÎN SUS PE „SCARA VÎRSTEI", 
— ȘI ÎN JOS CA NIVEL AL PREO
CUPĂRILOR. Cercetăm si oferta 
destinată copiilor mai mari. în cău
tarea noutăților atît de așteptate in

oricare sezon. Tricotajele tip bum
bac. mult apreciate de cumpărători, 
umplu rafturile. (Remarcăm și un 
model de bluză cu personaje îndră
gite de copii, imprimate pe piept. 
Cit le-au dorit copiii astă-vară !) 
Dar modelele călduroase, flausate nu 
sint prea numeroase. Doar citeva 
bluze realizate de „Crinul" — foarte 
cerute, dar în sortiment incomplet 
de mărimi. Ceva mai bogată, oferta 
la tricotajele din fire tip lină.

Din păcate, la costumele din țesă
turi mai groase nu se înregistrează 
progresul dorit. Ele continuă să fie la 
fel de mohorite ca și cu luni (ba 
chiar ani) in urmă. Rochiile din 
diftină pentru fete pot fi îmbrăcate 
și de bunicile lor. intr-atît de auster 
este imprimeul. iar cele din stofă, 
cu rare excepții, sînt spălăcite, de 
parcă ar fi fost fierte în leșie. De

In livrări din partea unităților de 
industrie ușoară și ale cooperației 
meșteșugărești. Ele explică golurile 
din aprovizionare îndeosebi la măr
furile de sezon. (Să reținem că o 
parte din uniformele școlare nu 
s-au aflat în magazine la timpul 
potrivit, adică in preajma deschide
rii anului școlar, ceea ce a provo
cat alergătură inutilă multor părinți 
ai școlarilor). Copiii cresc. îmbrăcă
mintea și încălțămintea se cer în
locuite. Oare furnizorii nu știu că 
nu li se poate cere copiilor să se 
oprească din creștere pină... își re
cuperează ei restanțele ? 1

Am consemnat, cu destulă sur
prindere. că „sobrietatea excesivă" a 
coloritului si imprimeurilor. la arti
colele destinate sezonului friguros, 
mai direct spus aspectul lor tern 
și mohorît. se datorește faptului că

aceea nici nu este de mirare că 
raionul nu e prea populat de cum
părători. Persistă, de asemenea, și 
exagerata „seriozitate" a confecțiilor 
pentru băieți. În afara unor modele 
de pantaloni (blue jeans), care răs
pund cerințelor, celelalte confecții 
sint doar eonii miniaturizate ale 
celor pentru tații copiilor, ca modele, 
si prin culorile lor îmbătrînite. (Vîn- 
zătoarele de la „Unirea" ne spuneau 
că așteaptă de la furnizori panta
lonii si salopetele din stofă in ca
rouri pentru băieții mai mici. Dar 
sosirea lor întîrzie si altceva ase
mănător nu pot oferi. Nici aici cum
părătorii nu dădeau buzna...).

Raionul de încălțăminte este bine 
pregătit pentru sezonul rece : pan
tofi. ghete, papuci de casă. în felu
rite variante. Foarte solicitat un 
model de cizmulite realizat de în
treprinderea „Arădeanca", cunoscută 
ca fabricant de... păpuși. Create și 
produse de această unitate speciali
zată in jucării, ele au împrumutat 
ceva din coloritul atrăgător al aces
tora. Dar și aici privesc mohorite, 
din rafturi, așa-zisele modele „clasi
ce". Adică copii micșorate ale încăl
țămintei pentru adulți. Și nu dintre 
cele mai noi...

PROGRESELE NU SÎNT PE MĂ
SURA POSIBILITĂȚILOR. Reve
nind Ia observațiile consemnate in 
articolul amintit, trebuie să arătăm 
că, deși se fac simțite unele efor
turi ale producătorilor de a se plia 
după cerința de a oferi milioanelor 
de copii îmbrăcămintea pe care 
aceștia și-o doresc, deși unitățile in
dustriale sînt capabile să le creeze 
si să le producă. în multe privințe 
se bate in continuare pasul pe loc. 
Reprezentanți al comerțului au ară
tat că persistă importante restanțe

In majoritatea cazurilor, materia pri
mă, țesătura, accesoriile materia
lele destinate articolelor pentru co
pii sînt luate la întîmplare (după 
principiul „ce se găsește prin maga
zie") din rîndul celor destinate adul- 
ților. Nu există o „cartelă" specială 
de țesături, de alte materii prime și 
auxiliare. alese cu grijă, o grijă 
reală spre a fi cu adevărat adec
vate copiilor.

Discutînd situația cu reprezentanți 
ai comerțului, aceștia au făcut — și 
cu această ocazie — numeroase su
gestii și critici la adresa creatorilor 
de modele. S-a subliniat — din nou 
— un lucru atît de vizibil pe stradă, 
dar ignorat (de ce ?) de creatori și 
producători : că băieții nu mai poar
tă costum, decît cu totul ocazional. 
Ei .preferă jacheta sau bluzonul 
sacoului clasic, pantalonii cu multe 
buzunare și fermoare celor obiș- 
nuiti. Că și lor (nu numai fetelor) 
Ie plac culorile mai luminoase, vii. 
In ce privește tricotajele s-au soli
citat combinații de culori potrivite 
înclinației firești a celor mici pen
tru nuanțele vesele, optimiste ; s-a 
sugerat producția unor garnituri 
compuse din căciulite, fulare și 
mănuși. Pornind de la consta
tarea că unele modele de în
călțăminte sînt prea rigide si une
ori prea grele, s-a formulat cerința 
folosirii unor tălpi, ca si' a altor 
componente — mai ușoare Si mai 
flexibile. S-a readus în discuție tema 
accesoriilor, acele nimicuri — ecu
soane. catarame, fermoare. nasturi 
etc. — care dau produselor, mai ales 
celor pentru copii și tineri, o notă 
aparte, le fac mai atrăgătoare.

Mai multă strădanie, mai multă 
cheltuială de fantezie și bun gust in

valorificarea resurselor existente, 
înnobilarea unor materiale printr-un 
plus de imaginație — iată cerința 
permanentă adresată creatorilor.

CUM AR FI PUTUT FI EVITATA 
REPETAREA ACELORAȘI OBSER
VAȚII? Cele consemnate în rindurile 
de mai sus nu sînt „noutăți". Sint 
cerințe pe care le-am relevat în re
petate rinduri. Atunci, veți întreba, 
cum se explică persistenta acestor 
lipsuri de vreme ce sînt bine cu
noscute de către cei de care depin
de înlăturarea lor ?

Răspunsul stă în lipsa de perseve
rentă în înfăptuirea propriilor inten
ții. într-o recentă analiză a realiză
rii obiectivelor din Programul de 
dezvoltare și diversificare a artico
lelor pentru copii, in 1986. Consiliul 
de coordonare a producției bunuri
lor de larg consum, aprovizionării 
și prestărilor de servicii pentru 
populație a analizat stadiul mate
rializării programului. Relevînd re
zultatele bune obținute, s-au for
mulat. totodată, critici serioase la 
adresa producătorilor pentru neinde- 
plinirea propriilor angajamente, fapt 
ce afectează buna aprovizionare cu 
mărfuri de sezon. S-a precizat că 
neajunsurile nu pentru prima oară 
semnalate ar fi fost înlăturate dacă 
s-ar fi urmărit îndeaproape înfăp
tuirea. de către producători, a obiec
tivelor cuprinse în program.

De pildă, concursurile de ’creație 
avind ca temă diversificarea produ
selor pentru copii, prevăzute pentru 
acest an. nici măcar nu au avut Ioc 
si nici nu am auzit vorbindu-se 
despre ele ! De ce ? Dintr-o astfel 
de competiție intre creatori ar fi 
avut, desigur, de cîștigat varietatea 
ofertei. înlăturarea acelor produse 
fără vîrstă ce se prăfuiesc în stocuri, 
mereu crescînde. așteptindu-și za
darnic cumpărătorii. Nu s-au înfăp
tuit nici măsurile de extindere a 
gamei de accesorii, a ambalării și 
prezentării produselor, ca să nu a- 
mintim decît citeva din „corigente". 
Persistă anomalia — antieconomică 
— caracterizată prin faptul că măr
furi cerute de cumpărători lipsesc, 
în vreme ce se continuă fabricarea 
unor produse sortite să zacă in raf
turi.- parcă destinate premeditat 
stocării. Ceea ce înseamnă, pe de o 
parte, cerințe nesatisfăcute ale popu
lației — paralel cu irosirea de ma
terial. manoperă, energie, consumate 
pentru mărfuri greu vandabile. Sînt 
practici în totală contradicție cu 
cerințele noului mecanism economi- 
co-financiar. iar promotorii lor vor 
trebui să sufere consecințele finan
ciare ale unor asemenea situații de 
flagrantă lipsă de răspundere.

Este de dorit și pe deplin posibil 
ca. fără întîrziere — chiar la apro
piatele contractări — să se manifes
te o cotitură reală In ce privește 
onorarea obligațiilor asumate fată 
de cei peste sase milioane de copii 
ai tării.

Rodica ȘERBAN
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• CERCETĂRI ARHEOLOGI
CE. In perioada 15 septembrie — 15 octom
brie a.c., Muzeul de Istorie șl artă al muni
cipiului București a întreprins, cu sprijinul 
cadrelor didactice și studenților din anii 
I—III ai Facultății de istorie-filosofie. cer
cetări arheologice de-a lungul Argeșului. Au 
fost identificate — după cum ne comunică 
arheologul Vasile Boronegnț — 12 situri 
arheologice. în această toamnă au fost 
cercetate patru obiective. In localitatea 
Mihălleștl au fost dezvelite locuințe apar- 
ținînd culturii Tei (1600—1400 î.e.n.), datînd 
din epoca mijlocie a bronzului ; au fost 
scoase la iveală vase, unelte. Tot aici s-aU 
descoperit vestigii aparținînd perioadei 
neolitice, epocii daco-romane (secolele III— 
IV e.n.) și feudalismului. La Poșta, comuna 
Buturugeni, au fost dezvelite locuințe și 
cuptoare gospodărești din secolele III—IV 
e.n.. precum și o mare cantitate de frag
mente de vase, fibule și piese de podoabă. 
Din aceeași epocă datează o necropolă de 
incinera tie.

• ARIUȘD ’86. Cercetările efec
tuate. în acest an. în celebra stațiune 
arheologică de Ia Ariușd (Covasna) de 
către un colectiv de specialiști ai muzeu
lui județean au scos la iveală noi vestigii 
care atestă stadiul avansat al civilizației 
epocii neolitice in această parte a tării. Au 
fost dezvelite vetre de foc. vase ceramice 
întregi și fragmentare, idoli zoomorfi si 
antropomorfi, un ac din cupru care se 
adaugă celui spiralat descoperit în 1983. 
Materialul arheologic Învederează puter- 
nicile legături și interferențe ale civiliza
țiilor din zonă cu Moldova. Obiectele re
zultate din cercetările acestui an vor fi 
înmănuncheate in cadrul unei expoziții ce 
se va organiza la începutul anului viitor.

• DACIA Șl ARMATA ROMA
NĂ. In „Revista arhivelor" nr. 3/1986, în 
cadrul unui grupaj de articole consacrate 
împlinirii a 2 500 de ani de la primele lupte 
ale poporului geto-dac pentru libertate și 
independentă, este publicat un studiu sem
nat de Vasile Manole privind contribuția 
Daciei la țompletarea efeotivelor armatei 
romane. Autorul a depistat in izvoarele 
istorice 56 de soldați din Dacia care au 
slujit în cadrul legiunilor romane (cei mai 
multi proveneau de la Napoca — 23 și, 
respectiv, Sarmizegetusa — 13), dintre care 
o parte însemnată au avansat, datorită 
valorii lor militare. Pină la cele mai înalte 
grade, inclusiv aceea de tribun de legiune.
12 soldați originari din Dacia sînt men
ționați în unități auxiliare de alte origini 
etnice, 36 în garda imperială. 19 in rindul 
cavaleriei de gardă etc. Din locuitori al 
Daciei au fost alcătuite numeroase unităti 
auxiliare romane (cohorte, „alae". „numeri" 
etc.) ; sint tot atîtea mărturii ale adevăru
lui că războaiele dacice ale lui Traian n-au 
secătuit Dacia de populația sa autohtonă 
străveche, că aceasta a continuat să fie 
temelia țării și in Dacia romană.

® CETATEA MEDIEVALĂ DE LA 
GLADNA ROMÂNĂ - TIMIȘ. 
Cercetările de teren efectuate în anii ante
riori intr-o zonă cuprinsă între localitățile 
Fâget-Firdea pină spre poalele înălțimilor 
Padeșului au condus la depistarea pe teri
toriul satului Gladna Română din județul 
Timiș a două obiective arheologice necu
noscute pină in prezent : fortificații de 
pâmint înconjurate de puternice șanțuri 
de apărare. Investigațiile arheologice în
treprinse aici in perioada 28 iulie — 16 
august a.c. de un colectiv de arheologi 
condus de dr. Radu Popa de la Institutul 
de arheologie din București (din colectiv 
au mai făcut parte Dan Căpățînă de la 
Muzeul militar centra! și Alexandru Ră- 
dulescu de la Muzeul de istorie din Ti
mișoara) au condus la următoarele conclu
zii preliminare. In sectorul „Reședință", 
aflat in centrul vechiului sat, s-a consta
tat prezența unui nivel de locuire din mi
leniul I Î.e.n., cu resturi de construcții 
care aveau temelii de piatră. Un alt nivel 
de locuire, în care s-a depistat temelia 
din bolovani de rîu a unei construcții de 
suprafață din lemn, aparține perioadei 
medievale (secolele XIII—XIV). în sec
torul „Cetate", aflat la circa 509 metri 
sud-est de sat, pe un bot de deal, a fpst 
cercetată o fortificație cu dimensiunile 
de 80/50 m. înconjurată de un șanț de 
apărare pe trei laturi, mărginită exterior 
de un val de pămint. Construcțiile au fost 
exclusiv din lemn, dispuse în jurul unei 
mici curți interioare. S-a stabilit existen
ta a două faze de funcționare a cetății, 
ambele datind de la sfîrșitul secolului al 
XIV-lea și din prima jumătate a secolu
lui al XV-lea.

• CARTEA ROMÂNEASCĂ - 
MESAGER AL UNITĂȚII NAȚIO
NALE. Intr-o comunicare prezentată la 
sesiunea anuală consacrată cercetării va
lorilor bibliofile din patrimoniul cultural 
național, tovarășa Olimpia Mitric, de la 
Oficiul județean Suceava pentru patrimo
niul cultural national, a prezentat intere
sante și utile considerații privind aria de 
răspîndire și frecvența cărții vechi româ
nești în județ. Cele mai multe dintre cele 
1934 exemplare înregistrate aici provin din
13 centre tipografice din țară, atestind o 
vie și intensă circulație a cărții românești 
(316 exemplare au fost tipărite la Bucu
rești, 296 — la Rîmnicu Vilcea. 95 — la 
Blaj. 35 — la Sibiu, 16 — la Buzău, 9 — 
la Alba Iulia, cite 5 — la Brașov și Snagov 
etc.). Cifre grăitoare pentru permanentele 
legături ce uneau toate zonele cuprinsu
lui românesc, pe deasupra hotarelor 
nedrepte impuse de vitregiile vremurilor.

• TIPARUL - IN SLUJBA 
IDEALULUI NAȚIONAL. La aceeași 
sesiune de comunicări științifice, muzeo
graful Petru Călin, de la Oficiul județean 
pentru patrimoniul cultural național Caras- 
Severin, a înfățișat principalele realizări ale 
tipografiei diecesane din Caransebeș, în
temeiată cu un secol în urmă, în 1885. 
înființată într-o epocă in care dualismul 
austro-ungar își intensifica politica sa de 
oprimare națională a românilor, aici, așa 
cum arată autorul, au fost publicate mai 
multe gazete in filele cărora s-a întărit 
încrederea în lzbînda luptei drepte a româ
nilor pentru emancipare politică, pentru 
unitate națională ; au fost, de asemenea, 
tipărite un mare număr de cărți — circa 140 
de manuale școlare, lucrări pedagogice, stu
dii de istorie, de limbă și literatură, valo
roase culegeri de folclor etc.; s-a creat o 
remarcabilă librărie prin intermediul căreia 
s-au difuzat impresionante cantități de 
carte, editată fie pe plan local, fie în alte 
zone ale cuprinsului românesc.

Grupaj realizat de Silviu ACHIM
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Sprijin entuziast fată de strălucita 
initâtivă a tnvarăsului Nicolae Ceausescu 

pentru înfăptuirea dezarmării
Referendumul de la 23 noiembrie - expresia voinței unanime a poporului român

Roadele muncii pașnice - în slujba omului I
Asemenea întregului popor si noi 

oamenii muncii de ia întreprin
derea de alumină din Tulcea am ur
mărit cu deosebit interes lucrările 
sesiunii Marii Adunări Naționale. 
Desigur că momentul cel mai stră
lucit al lucrărilor l-a constituit cu- 
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe care toti o 
considerăm ca o vibrantă chemare la 
rațiune și responsabilitate, la acțiuni 
ferme și imediate pentru apărarea 
păcii — bunul cel mai de preț al 
omenirii. Secretarul general al parti
dului președintele Republicii a fă
cut încă o dată dovada excepționalei 
sale puteri de analiză a situației ac
tuale internaționale, relevind atât pe
ricolul pe care il constituie cursa 
înarmărilor, dar și căile de micșo
rare a acestei primejdii, prin măsuri 
concrete de dezarmare. Iată de ce 
salutăm cu bucurie și satisfacție ho- 
tărîrea Marii Adunări Naționale da 
a se consulta poporul. în cadrul unui 
referendum, in legătură cu reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare. în 
acest moment de importanță crucială 
pentru destinele omenirii, prin a- 
ceastă decizie. România se afirmă ca 
una din țările cele mai active care

Apărînd pacea, apărăm supremul sens al vieții
„Avem răspunderea și îndatorirea, 

așa cum au făcut-o de-a lungul se
colelor strămoșii noștri, să păstrăm 
și să dezvoltăm ființa poporului ro
mân. Tot ceea ce realizăm nu ar 
avea nici un sens dacă nu s-ar rea
liza vigoarea și tinerețea națiunii", 
îmi amintesc cu emoție de aceste cu- 
cuvinte rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sint cuvinte cu 
largi reverberații în conștiința fie
căruia dintre contemporanii noștri, 
cît și pentru viitor. Dar această idee 
nu se poate materializa decît în con
diții de pace și securitate interna
țională.

Iată de ce. ca medic și ca mamă, 
ausțirt din toată inima noua inițiati
vă a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind reducerea de către România 
cu 5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare, măsu-. 
ră menită să stimuleze lupta pentru 
dezarmare, să dea un exemplu mo
bilizator în această direcție, să con
stituie o pildă pentru toate statele. 
Și, pe lîngă faptul — fundamental — 
că reducerea și apoi lichidarea mij
loacelor de ducere a războiului ar 
asigura dreptul popoarelor la pace, 
la existență, sumele astfel eliberate 
ar face posibilă intensificarea spri
jinului pentru lichidarea subdezvol
tării. a malnutriției, reducerea mor
talității infantile și creșterea nive
lului de trai, ar facilita progresul 
general al civilizației.

Pe linia asigurării vigorii și tine
reții poporului român, înfăptuirile

0 acțiune in deplin consens cu imperativele 
„Anului Internațional al Păcii"

In cuvîntarea rostită de la înalta 
tribună a Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat cu putere încrederea în ca
pacitatea popoarelor de a participa 
la înfăptuirea dezarmării și salvgar
darea păcii. Această chemare la ra
țiune. ce se constituie pentru Româ
nia. pentru poporul nostru într-un 
nou și Însufleți tor program de ac
țiune pentru înlăturarea pericolului 
unui război mondial nimicitor, a 
fost primită cu vie satisfacție și cu 
un sentiment de mindrie patriotică 
de toti oamenii muncii din între
prinderea noastră, care, asemenea în
tregului popor, sint hotăriți să în
tărească prin noi fapte de muncă 
noua și strălucita inițiativă de pace 
a iubitului nostru conducător.

Hotărirea României de reducere 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare și de 
organizare. în legătură cu aceasta, 
a unui referendum, se înscrie ca o 
acțiune de amplă rezonanță națio
nală și mondială, in deplin consens 
cu nobilele obiective ale „Anului 
Internațional al Păcii", cu aspirațiile 
de progres. înțelegere, securitate și 
pace ale tuturor națiunilor lumii. 
Este știut că oamenii muncii de pre

Să apărăm „planeta albastră" 
de pericolul unui cataclism nuclear

Sint pilot de cursă lungă și, în a- 
ceastă calitate, am prilejul să stră
bat spații întinse ale Terrei, să văd 
multe țări. Datorită politicii externe 
a partidului și statului nostru, pro
movată cu atita ințelepciune de to
varășul Nicolae Ceaușescu, navele 
aeriene românești pot călători in Est 
și in Vest, in Nord și in Sud, pur- 
tind pretutindeni mesajul de pace al 
poporului român. Am văzut locuri 
frumoase, înnobilate prin munca oa
menilor. Iar cei cu care venim in 
contact, avind uneori concepții poli
tice și filozofice diferite, ne vorbesc 
despre aceeași dorință de pace și în
țelegere.

De la peste 10 000 metri înălțime, 
de unde noi. piloții, privim pămintul 
prin parbrizul cabinei de pilotaj, 
locurile pe deasupra cărora zburăm 
ne apar in toată splendoarea lor. Și, 
in mintea noastră, stăruie mereu un 
gind : trăim pe această frumoasă 
„planetă albastră", de ce să n-o apă
răm de pericolul unui cataclism ni
micitor 7 Acest gind al nostru este 
determinat de faptul că. din păcate, 
pe glob sint incă multe zone pe care 
cursele aeriene trebuie să le ocoleas
că. deoarece acolo au loc conflicte 
militare. Iar, în această eră, cind in 
arsenalele statelor s-au acumulat 
uriași munți de arme, tot mai peri
culoase. asemenea confruntări locale 
pot oricind degenera intr-un război 
cu implicații cumplite pentru soarta 

acționează pe plan internațional 
pentru dezarmare șl pace, dînd 
exemplu tuturor să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare.

Noua și strălucita inițiativă de pace 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
se înscrie pe linia numeroaselor de
mersuri întreprinse de conducătorul 
partidului și statului român consa
crate lichidării arsenalelor militare 
nucleare și convenționale, opririi 
cursei periculoase a înarmărilor, 
evitării militarizării spațiului cos
mic. creării unei lumi fără arme șl 
fără războaie pe planeta noastră. 
Sîntem mindri de faptul că România, 
s-a aflat și se află în primele rin- 
duri ale acțiunilor pentru apărarea 
păcii, a muncii pașnice, a colaborării 
și înțelegerii între popoare. Ne amin
tim cu satisfacție că România a tri
mis la Organizația Națiunilor Unite 
„Apelul păcii" cu cele 18 milioane 
de semnături, că a fost inițiatoarea 
a numeroase rezoluții și acțiuni în 
cadrul forumului mondial pentru 
dezarmare, că și-a adus și îsi aduce 
o contribuție larg recunoscută, la 
conferințele care au avut loc, pen
tru dezvoltarea încrederii, securității 
Si colaborării în Europa șt in

„Epocii Nicolae Ceaușescu" sînt fără 
precedent, ca, de altfel, în toate pla
nurile vieții materiale și spirituale 
din țara noastră. Luptînd pentru 
salvgardarea dreptului popoarelor la 
viață, la existență. România socialis
tă oferă un argument concret prin 
crearea unui adevărat front de ocro
tire și îngrijire a copiilor. Scăderea 
spectaculoasă a morbidității — indi
catorul cel mai sensibil al stării de 
sănătate și al standardului de viață 
— a avut loc în condițiile creării- 
unei baze tehnico-materiale a asis
tenței sanitare. în măsură să permită 
soluționarea celor mai dificile pro
bleme de pediatrie, de ocrotire a să
nătății mamei și copilului. Un exem
plu edificator în acest sens îl oferă 
și județul Buzău, care dispune astăzi 
de peste 370 locuri In leagănul de 
copii. 250 locuri la casa de copii șco
lari, de maternități, însumînd peste 
700 paturi pentru mame și nou-năs- 
cuți, peste 500 de paturi în secții șî 
compartimente de profil, în spitale, 
de peste 1 500 paturi în creșe și 2 500 
în cămine, de o largă rețea de dis
pensare teritoriale și școlare — u- 
nități dotate cu aparatură modernă 
și încadrate cu personal medico-sa- 
nitar bine pregătit profesional,

Sint fapte care arată că ne pregă
tim pentru un viitor pașnic — și toc
mai spre un asemenea viitor în
deamnă România să acționeze toate 
statele. Trebuie eliminată proporția 
anormală, alarmantă, la care s-a a- 

tutindeni așteaptă pe bună dreptate 
ca „Anul Internațional al Păcii" să 
ducă la întreprinderea unor pași 
concreți pe linia opririi Cursei înar
mărilor. Desigur. înțelegem că în 
lume s-au adunat multe probleme 
grave, a căror nesoluționare a com
plicat mult lucrurile, a contribuit la 
sporirea neîncrederii, la creșterea 
tensiunii, la înmulțirea pericolelor 
ce amenință însăși existenta civili
zației.

Noi credem că a sosit momentul — 
și „Anul Internațional al Păcii" con
stituie un asemenea prilej. — pentru 
a se ajunge la o înțelegere cores
punzătoare in vederea înfăptuirii 
dezarmării, in primul rînd a dezar
mării nucleare, la înghețarea și re
ducerea armamentelor, efectivelor șî 
cheltuielilor militare, la eliminarea 
tuturor obstacolelor din calea păcii, 
securității și .colaborării. Iată de ce 
consider că propunerile și acțiunile 
țării noastre răspund cerințelor ce
lor mai urgente ale zilelor noastre.

De peste 36 de ani îmi desfășor 
activitatea int.r-o unitate reprezen
tativă pentru industria constructoare 
de mașini, întreprinderea „Indepen
dența" din Sibiu. Noi, cei care lu

omenirii. Uneori, revenim în locurile 
conflictuale și ne dăm seama cit de 
mult poate mutila războiul fața pă- 
mintului. Aș putea da un exemplu : 
orașul Beirut, capitala Libanului. Am 
văzut Beirutul inainte de inceperea 
conflictelor. Era un oraș frumos, 
prosper. Acum,, in parte, este devas
tat. Și la Beirut s-au folosit doar 
arme „clasice", nu atotdistrugătoa- 
rcle armamente nucleare 1 Iată de ce 
ar trebui făcut totul pentru ca aces
te conflicte și dispute să înceteze, ca 
rănile războiului să fie vindecate. Și, 
cea mai bună cale de soluționare 
este aceea indicată de conducătorul 
partidului și statului nostru — res
pectiv calea negocierilor. Să nu mai 
fie conflicte pe Terra, să făurim o 
lume fără arme și fără războaie — 
așa cum îndeamnă cu atita înțelep
ciune președintele Nicolae Ceaușescu.

In numele meu și al tuturor cole
gilor de la Compania TAROM sus
țin din toată inima inițiativele se
cretarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru rezolva
rea problemei fundamentale a’ epocii 
noastre — trecerea la dezarmare, in 
primul rind la dezarmarea nucleară, 
pentru apărarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la viață, la 
existență liberă și demnă, indepen
dentă șl suverană. In programul re
alist de depășire a situației grave 
existente pe plan mondial, propus 

lume. Totdeauna si peste tot. ca 
și acum. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu au unit vorba cu 
fapta făcînd propuneri concrete cu
prinse în programe constructive, 
realiste pentru eliberarea omenirii de 
spectrul distrugerii nucleare, de pe
ricolul nimicitor al unui război.

împreună cu toți tovarășii mei de 
muncă susținem cu toată puterea fi
inței noastre noua inițiativă de pace 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Fără îndoială că această inițiativă 
românească va avea un ecou amplu 
în întreaga lume. Așa cum ne-a în
demnat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muncind cu răspundere. întărind 
mereu edificiul socialismului, vom 
spori forța materială a țării și. in 
felul acesta, forța de apărare a pa
triei. Iată de ce întregul nostru co
lectiv este hotărît să-și întărească 
votul pe care urmează să-1 dea la 
23 noiembrie in favoarea acestei 
strălucite inițiative prin fapte de
osebite de muncă, prin realizarea 
exemplară a sarcinilor economice ce 
ne revin.

Vasile URSU
maistru, întreprinderea de alumină 
din Tulcea

juns între numărul de militari, pe 
de o parte, și numărul de specia
liști din domeniile civile pe de alta. 
Este inuman faptul că în momentul 
de față, în lume, la 100 000 de lo
cuitori revin 556 de militari' și nu
mai 85 de medici, de 7 ori mai 
mulți specialiști pentru distrugerea 
omului decît cei care pot proteja și 
apăra viața.

Cu convingerea că inițiativa Româ
niei răspunde intereselor tuturor po
poarelor, că este o expresie a uma
nismului ce caracterizează întreaga 
operă pe care o înfăptuim, exprim, 
asemenea tuturor cadrelor medico- 
sanitare din județul Buzău, hotărirea 
fermă de a întări votul de la 23 no
iembrie prin noi și importante re
zultate pe linia ocrotirii sănătății pu
blice. a creșterii demografice și a 
grijii față de mamele și copiii de pe 
aceste străvechi meleaguri. Spunem 
un DA din toată inima acestei ac
țiuni istorice și îl asigurăm pe 
iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vom lupta cu 
toate forțele pentru liniștea și pa
cea de care avem atîta nevoie pen
tru a ne crește copiii, pentru a ne 
bucura de zîmbetele și gîndurile lor 
curate, care ne înseninează și lumi
nează viața, conferindu-i supremul 
sens.

Dr. Valeria BOBOCEA 
director al Direcției sanitare 
a județului Buzău

crăm aici, români, germani, cunoaș
tem un singur grai : cel al frăției, 
al muncii unite sub semnul împli
nirii voinței comune de propășire. 
Realizăm o gamă largă de produse 
pentru industriile energetică. mi
nieră. metalurgică, produsele noas
tre fiind exportate în peste 40 de 
țări din toate regiunile lumii. Pot 
spune că munca este pentru noi 
sensul ideii de pace, de înțelegere, 
de colaborare cu toate națiunile lu
mii. Dar pentru aceasta avem ne
voie de’ asigurarea unui climat de 
liniște, pace și securitate.

Acestea sînt doar cîteva argumen
te care mă îndeamnă ca, asemenea 
colegilor de muncă, să-mi exprim 
și cu această ocazie totala adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru și, în ace
lași timp, angajamentul de a răs
punde afirmativ, cu toată convin
gerea, la referendumul din luna no
iembrie, asemenea tuturor cetățeni
lor patriei noastre — Republica So
cialistă România.

Andrei BEER
strungar, întreprinderea 
„Independența" Sibiu

popoarelor de România, se înscrie și 
noua inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se trece uni
lateral, pînă la sfirșitul acestui an, 
la reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare. Sperăm că acest exemplu 
va fi urmat și de alte țări. Noi ne 
vom da votul cu încredere Ia refe
rendumul de la 23 noiembrie, con
vinși fiind că in acest fel ne aducem 
contribuția la întărirea păcii pe pla
neta noastră.

După drumurile făcute peste mări 
și țâri, revenim pe meleagurile pa
triei. Sufletul ne tresaltă de fiecare 
dată cu bucurie cind vedem că am 
ajuns în spațiul aerian românesc, pe 
pămîntul strămoșesc unde poporul 
nostru, harnic și talentat, sub condu
cerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
își făurește o viață mai frumoasă și 
demnă, înaintând spre culmile socia
lismului. Pentru tot ceea ce am clă
dit, pentru tot ceea ce vrem să con
struim avem nevoie de pace. Iată 
de ce poporul nostru, condus de cel 
pe care întreaga lume il numește 
„Eroul păcii", se află in primele rîn- 
duri ale frontului mondial al luptei 
antirăzboinice, pentru făurirea unei 
lumi a prieteniei și colaborării.

Ionel STOI
pilot de cursă lungă, 
Compania TAROM

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
trimis primului ministru al Repu
blicii Populare Bangladesh. Mizanur 
Rahman Chowdhury, o telegramă 
prin care se adresează, cu prilejul 
reinvestirii sale în această funcție, 
sincere felicitări și cele mai bune

încheierea cursurilor Institutului central 
de pregătire a cadrelor de conducere 
din economie și*  administrația de stat

• Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) : Faleza — 18.30
• Filarmonica „George Enescu** 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Florian Hollard 
(Franța). Solist : Ion Voicu — 19; 
(sala Studio) : Recital de vioară 
Mălina Dandara — 17,30
• Opera Română (13 18 57) 1 Peer 
Gynt — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 19; (sala

In ziua de 30 octombrie a.c. a 
avut loc Ia Academia de partid pen
tru învățămînt social-politic înche
ierea cursurilor Institutului central 
de pregătire a cadrelor de conducere 
din economie și administrația de 
stat.

Cu acest prilej a avut loc o festi
vitate în cadrul căreia participanțil 
au adoptat in unanimitate o tele
gramă adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
în care se spune :

„Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
vom răspunde grijii partidului și 
poporului pentru pregătirea noastră 
prin a ne dărui întreaga energie și 
capacitate pentru transpunerea în

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Algeriene Democratice și 
Populare, joi a avut loc, în Capi
tală, o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, în 
cadrul căreia au fost prezentate as
pecte ale activității desfășurate de 
poporul algerian pentru dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

ADUNĂRI FESTIVE 
consacrate celei de-a 69-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
în municipiile Suceava și Tulcea 

au avut loc, joi, adunări festive de
dicate celei de-a 69-a aniversări a 
victoriei Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii. Au fost 
prezenți membri ai Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București.

Despre semnificația evenimentu
lui aniversat au vorbit, la clubul în
treprinderii de tricotaje „Zimbrul", 
din Suceava. Traian Domin te, di
rectorul întreprinderii, iar la clubul 
întreprinderii de alumină din Tul
cea. Aurel Urcan, directorul acestei 
unități, și V. I. Bondarciuk, consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietica 
la București. Vorbitorii au relevat 
succesele înregistrate de oamenii

Prognoza vremii
După cum comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, din punct 
de vedere termic, luna noiembrie sa 
va încadra, în generai. în limite nor
male. Regimul pluviometric va fi ex
cedentar îndeosebi în sudul și estul 
țării.

în prima decadă, vremea va fi 
schimbătoare. Cer variabil cu fnno- 
rări mai accentuate în primele și 
ultimele zile. Vor cădea burnițe și 
ploi, mai frecvent in sudul și estul 
țării. La sfirșitul decadei, ploile se 
pot transforma, trecător, în lapoviță 
și ninsoare. La munte, temporar va 
ninge. Vîntul va prezenta inten
sificări de scurtă durată în regiu
nile sud-estice. Temperatura aerului 
în scădere în ultimele zile. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, mal coborîte în cen
trul și nordul țării, iar cele maxime 
între 6 și 16 grade, local mai ridi
cate. în unele zile. în sudul țării.

în a doua decadă, vreme rece în 
prima parte a intervalului, apoi in 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil 
cu înnorări mai accentuate în su
dul și estul țării, unde local vor 
cădea burnițe și ploi. In rest, ploile 
se vor semnala pe arii mai restrinse. 
In primele zile, în zona de munte va 
ninge. Vîntul va prezenta intensi
ficări de scurtă durată în regiunile

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 31 octombrie, ora 20 — S 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi în general Închisă, eu cerul mal 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale, sub formă de burniță șl ploaie, 
mai ales In regiunile din nordul șl 
centrul tării. La munte, precipitațiile 
vor fl șl sub formă de lapoviță șl

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL, • Cele două meciuri 

disputate joi în cadrul etapei a 11-a 
a campionatului diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Jiul — Sportul studențesc 1—0 
(0—0) șî Chimia — Universitatea Cra
iova 1—0 (1—0). • La Buenos Aires, 
în meci retur pentru finala competiției 
sud-americane de fotbal „Cupa Li- 
bertadores". echipa argentinianâ Ri
ver Plata a Întrecut cu l—0 (0—0) 
formația columbiană F.C. America 
din Caii. în primul joc. scorul a 
fost 2—1 în favoarea echipei River 
Plata, care își adjudecă trofeul, ur-

cinema
• Liceenii: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) 
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20
• Căutătorii de aur : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 18.15

Săptămina nebunilor î DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20
• încrederea : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17.15; 19.30, VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17.15: 19,30
e Actorul și sălbaticii : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 18,15
• Bătălia din umbră : PACEA
(71 30 85) — 15; 17.15; 19.30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19.30
• Declarație de dragoste : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20
• Mamă, eu trăiesc 1 ; TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20

urări de sănătate si fericire perso
nală, de succese în activitate. 
Totodată, este exprimată convingerea 
că buna colaborare existentă între 
cele două guverne se va dezvolta 
în continuare. în interesul șl spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii in lume.

viață a politicii partidului, a Indica
țiilor dumneavoastră, pentru înfăp
tuirea exemplară a programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.

Vă asigurăm că vom urma cu con
secvență exemplul dumneavoastră 
de strălucit militant revoluționar, că 
vom situa mai presus de orice, in 
toate împrejurările, interesele gene
rale ale societății, că ne vom mobi
liza întreaga energie și capacitate 
de muncă pentru a da viață istori
celor hotăriri adoptate la Congresul 
al XIII-lea al P.C.R., conștienți că 
avem datoria de a ne situa in pri
mele rinduri ale construcției socia
lismului, de a acționa cu toată dă
ruirea pentru ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R.C.S. și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
un numeros public.

Au fost prezenți Mokhtar Kacl- 
Abdallah, ambasadorul Algeriei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

muncii sovietici în construcția so
cialismului și comunismului, realiză
rile obținute de poporul nostru, sub 
conducerea P.C.R., în opera de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Relevînd tradiționalele legături de 
prietenie și colaborare statornicite 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, ei au subliniat roiul de
terminant al întâlnirilor și convorbi
rilor româno-sovietice la nivel înalt 
în adîncirea și amplificarea acestor 
relații, în interesul reciproc, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

In încheierea adunărilor, partid- 
panții au vizitat expoziții fotodocu- 
mentare sovietice și au asistat la 
spectacole cultural-artistice prezen
tate de artiști amatori.

(Agerpres)

în luna noiembrie
sud-estice. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și plus 
6 grade, chiar mai coborîte în pri
mele nopți, în centrul și nordul țării, 
unde se va produce îngheț la sol. 
Temperaturile maxime vor fi cu
prinse intre 4 și 14 grade, mai ridi
cate în ultimele zile, îndeosebi în 
sud-vestul teritoriului. Frecvent se 
va produce ceață.

In decada a treia, vremea va fi în 
general închisă și umedă in primele 
zile ale decadei, apoi se va amelio
ra. In prima parte a intervalului vor 
cădea ploi mai însemnate cantitativ 
în regiunile sudice și de răsărit. In 

. nordul tării, trecător, se vor semna
la lapoviță și ninsoare, iar la munte 
va ninge, Vîntul va prezenta inten
sificări in zona de munte și în re
giunile extracarpatice. In a doua 
parte a intervalului, cerul va deveni 
variabil, iar precipitațiile se vor 
restrînge ca arie. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 2 
și plus 8 grade, mai coborîte în nor
dul și centrul țării, iar cele maxime, 
în creștere ușoară in ultimele zile, 
se vor situa în general între 2 și 12 
grade. Se va produce ceață, cu carac
ter local, în a doua parte a interva- 
luluL

(Agerpres)

ninsoare. Vîntul va sufla slab plnă la 
moderat, cu Intensificări locale la 
munte șl tn sud-est. Temperatura 
aerului va scădea ușor in nordul tă
rii. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 4 și 6 grade, Iar maximele în
tre 4 șl 14 grade. Local se vor produce 
brumă șl ceață, tn București : Vremea 
va fl In general închisă, cu cerul mal 
mult noros. Vor cădea precipitații 
slabe, sub formă de burniță șl ploaie. 
Vîntul va sufla slab plnă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre
4 șl 6 grade. Iar cele maxime între
5 și 14 grade.

mînd totodată să întâlnească. Ia 14 
decembrie. Ia Tokio, in cea de-a 
7-a ediție a Cupei intercontinentale, 
formația Steaua București, câștigă
toarea din acest an a „Cupei cam
pionilor europeni". • Pe stadionul 
Prater din Viena. In prezenta a pes
te 50 000 de spectatori, s-a disputat 
meciul internațional amical de 
fotbal dintre selecționatele Austriei 
si R.F. Germania. Fotbaliștii aus
trieci au reprfrtat o victorie mai pu
țin scontată, cu scorul de 4—1 (0—0). 
Au marcat Polster (2). Kienast (2), 
respectiv, Voeller.

• Caut casa porumbeilor — 9; 11;
13, Program special pentru copii și 
tineret — 15; 17,15; 19,30 : DOINA
(16 35 38)
• Căderea Imperiului roman : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
• Gară pentru do! : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19
• Trebuie să-ți Joci rolul : LUMINA 
(14 74 16) — 15,30; 17.45: 20, COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19.30
• Totul pentru fotbal : LUMINA — 
9; 11; 13.15
• Șatra: STUDIO (59 53 15) — 9,30; 
11.30; 13.30; 15,30; 17.30; 19.30
• Gheața verde : PATRIA (11 86 25)
— 9: 11.15: 13.30: 15,45; 18: 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,15;
13.30: 15,45; 18; 20,15. GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30: 13.45; 18; 
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11.15;
13.30; 15,45; 18; 20
(I Luptătorul cu sabia : LIRA 
(317171) — 15; 17,15: 19,30. FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11; 13,15; 15,30;

Realizări din țările socialiste
U.R.S.S.

Renovarea echipamentelor 
în industria siderurgică

în cadrul acțiunilor de promova
re a progresului tehnic, potrivit 
hotărîrilor Congresului al XXVII- 
lea al P.C.U.S., un loc important 
11 ocupă renovarea echipamentelor 
și tehnologiilor în industria side
rurgică. Un exemplu în acest sens 
îl oferă uzina „Serp i Molot" din 
Moscova, unde nu demult a fost 
dat în exploatare un complex au
tomatizat de laminare a metalului. 
Rămine doar să fie aprinse cuptoa
rele destinate prelucrării termi
ce a diferitelor tipuri de produse 
solicitate în producția de aparate 
de măsură, instrumente medicale, 
rulmenți.

In această secție va lucra un sin
gur om — operatorul de Ia pupitrul 
de comandă. In momentul în care 
vor fi finalizate testele în diferite 
regimuri tehnologice și laminorul 
va lucra cu întreaga sa capacitate, 
productivitatea întreprinderii se va 
dubla.

R.D. GERMANĂ

Electronica în sprijinul producției
Pe linia înfăptuirii hotărîrilor 

celui de-al XI-lea Congres al 
P.S.U.G., în R.D. Germană se în
trepătrund tot mai mult realizări
le științei și tehnicii cu producția 
industrială. La combinatul chimic 
„Otto Grotewohl" din Boehlen, în 
sprijinul operatorilor care supra
veghează producția și care numai 
la secția de etilenă trebuie să ur
mărească, pe un display, un număr 
de 250 de valori, au fost instalate 
aparate electronice pentru a asigu
ra desfășurarea in condiții optime 
a producției. Computerul de su
praveghere, care poate și să „vor
bească", anunță, pe cade acusti
că, informațiile deosebit de impor
tante pentru bunul mers al produc
ției. Avertismentul sonor privind 
depășirea unor valori — critice 
pentru procesul de producție —

R.S. CEHOSLOVACĂ

Intense lucrări de modernizare
„Pentru folosirea creatoare a e- 

lectronicii în producție 1" Este de
viza sub care se desfășoară un 
concurs organizat la scară na
țională. El are menirea de a sti
mula contribuția oamenilor mun
cii la modernizarea industriei. 
Creșterea producției de elemen
te electronice necesare dotării in
dustriei a creat posibilitatea ca, la 
sfirșitul acestui an, numărul ro
boților Instalați în diferite între
prinderi să ajungă la 1 100.

In înfăptuirea programului de 
modernizare, elaborat în spiritul 
hotărîrilor Congresului al XVII-lea 
al P.C. din Cehoslovacia, un rol

R.P. BULGARIA

Pentru randamente agricole sporite
Specialiștii Institutului de culti

vare a porumbului din Kneja au 
realizat noi soiuri și hibrizi de po
rumb de înaltă productivitate. Prin
tre aceștia se află ultimul produs 
al institutului — „Kneja-530" — 
care pe terenuri neirigate dă o pro
ducție cu 13 la sută mai mare 
fată de soiurile tradiționale. Anual, 
pe terenurile institutului se expe
rimentează aproximativ 10 000— 
15 000 combinații de hibrizi pro
prii. Pînă acum, specialiștii de la 
Kneja au realizat hibrizi care pro
duc 15—16 tone porumb boabe la 
hectar.

In conformitate cu orientările 
stabilite de cel de-al XIII-lea Con
gres al P.C. Bulgar, specialiștii 
caută soluții pe mai multe planuri 
pentru ridicarea producției agri

R.S. VIETNAM

Direcții prioritare ale cercetării
In Vietnam este în curs de ela

borare o strategie a dezvoltării 
științei și tehnologiei pe perioada 
pînă’ în anul 2000, cercetările fiind 
menite să faciliteze înfăptuirea 
principalelor sarcini ale perioadei. 
In acest scop, studiile științifice șl 
tehnice trebuie să contribuie la 
concretizarea strategiei industriali
zării, la depășirea dificultăților și 
dezechilibrelor economice și să 
pună pe deplin in valoare capaci
tățile de producție existente.

De pe acum, pe baza cercetări
lor efectuate, se iau măsuri pen
tru definirea ordinii preferențiale 
a sectoarelor economiei naționale 
tn ce privește livrarea de noi echi
pamente și tehnologii. Pe de 
altă parte, se depun eforturi pen
tru perfecționarea mijloacelor de 
producție, pentru punerea în va
loare a forței de muncă și crearea

t V
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20,33 Frumoasă ești patria mea 1 (co

lor). Emisiune de versuri

17,45; 20. ARTA (213186) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Nea Mărin miliardar — 15; 17,15;
Darclle — 19,15 : POPULAR (35 15 17)
• Despărțire temporară : FLACARA
(20 33 40) — 13; 15,45; 18,30
• Cît de tineri eram : PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 17,15; 19,30

teatre

în actualul cincinal, reconstruc
ția va cuprinde toate verigile teh
nologice din siderurgie — de la 
extragerea minereului la expedie
rea produselor finite. își schimbă 
considerabil aspectul combinatele 
din Magnitogorsk, Ural, cel din 
Kuznețk, „Zaporojstal" și alte mari 
întreprinderi. Crește ponderea pro
ducției în convertizoare și cuptoa
re electrice, se extinde turnarea 
continuă a oțelului, se trece la ră
cirea accelerată a acestuia în cursul 
laminării. O asemenea cale de dez
voltare va permite ridicarea sim
țitoare a productivității muncii din 
metalurgie.

Potrivit direcțiilor fundamentale 
de dezvoltare economică și socială 
a U.R.S.S., aprobate de Congresul 
P.C.U.S., la sfirșitul actualului cin
cinal producția de laminate va 
atinge 116—119 milioane tone, față 
de 108 milioane tone, cit s-a ob
ținut anul trecut.

este repetat plnă la readucerea Ia 
normal a parametrilor respectivi.

Totodată, specialiștii din R.D.G. 
au pus la punct un sistem electro
nic care captează informații asupra 
transformatoarelor de înaltă ten
siune. Realizat la Dresda, el repre
zintă prototipul unui aparat din a 
doua generație și are menirea de 
a capta masa de informații de la 
transformatoarele de înaltă tensiu
ne și a le transmite automat la 
centrală, Captorii informaționali se 
supraveghează reciproc, detectează 
imediat defecțiunile șl deciziile e- 
ronate ale personalului, precizează 
tipul și locul panei, avînd o mare 
însemnătate în asigurarea funcțio
nării normale a instalațiilor și în
lăturarea operativă a eventualelor 
avarii.

important revine șl Uzinei de 
strunguri din orașul Chrudim, con
siderat uzina-pilot a construcțiilor 
de strunguri din Cehoslovacia — 
una dintre cele mai dinamice ra
muri ale economiei naționale. Aici 
a început producția unui nou tip 
de mașină complexă de mare pro
ductivitate. Este vorba de un strung 
cu programare numerică în stare 
să prelucreze pînă la 300 de de
talii pe minut șl să facă 140 de o- 
perajii diverse. Extinderea pro
ducției de strunguri cu programa
re numerică va avea un rol im
portant în modernizarea producției 
industriale.

cole, în condițiile unor preturi de 
cost mal reduse. O asemenea mo
dalitate o constituie și lngrășămin- 
tele minerale lichide, o linie teh
nologică pentru producerea lor 
intrînd recent în funcțiune la Raz- 
grad. Instalația livrează emulsii 
din îngrășăminte solide, amoniac 
și elemente stabilizatoare. Conți
nutul emulsiei se stabilește concret 
pentru fiecare lot de teren agricol, 
îri conformitate cu comportamente
le cerute de solul respectiv.

Aplicarea de îngrășăminte lichide 
permite mecanizarea completă a 
lucrărilor de încărcare-descărcare 
și transport, și. întrucît substanțele 
sint distribuite uniform, scad sub
stanțial pierderile, fiind diminuate 
considerabil cheltuielile de pro
ducție.

de noi locuri de muncă. Progresul 
științific și tehnic contribuie, de 
asemenea, la asigurarea de surse 
mai numeroase și mai stabile de 
materii prime pentru industrie și 
artizanat.

Pornind de la sarcina stabilită de 
a spori simțitor producția alimen
tară pe locuitor, cercetarea acordă 
mare atenție creării unor noi soiuri 
de inaltă productivitate de orez și 
alte plante, dezvoltării intensive a 
agriculturii, studierii condițiilor bio- 
ecologice, ridicării producției cultu
rilor speciale — hevea, arahide, 
trestie de zahăr, bumbac. O mare 
atenție se acordă plantării de ar
bori tn zonele colinare, recultivă- 
rii terenurilor aride și edificări de 
noi zone economice, precum șl 
pescuitului și exploatării produse
lor marine, sector de mare Impor
tanță pentru Vietnam.

20,45 Copil! — Înaltă datorie față de 
viitorul națiunii. Reportaj

20.55 Cadran mondial (color)
21,10 Serial științific (color). Din taine

le mărilor. Episodul 21
21,35 Economisirea — p școală a spiri

tului gospodăresc (color)
21.S0 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Grădina Icoanei, 11 95 44) i Passaca- 
glia — 19
• Teatrul Mio (14 70 81) : Amurgul 
burghez — 19
• Teatrul Foarte Mio (14 09 05) i
Romanță tîrzie — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Pachetul cu acțiuni — 19
• Teatrul „C. I. Nottara* * (59 31 03, 
sala Magheru) : Pădurea — 18: (sala 
Studio) : Sentimente și naftalină — 
18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Eu vă fac 
să rîdețl — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română**  (13 13 00) : Pe sub cetini la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 9; Cenușăreasa 
— 18
• Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77. sala 
Victoria) : Guliver în țara păpușilor 
— 10; Aventuri cu Scufița Roșie — 
15; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : 
Motanul încălțat — 15
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19



o n.u. : Larg consens asupra imperativului 
trecerii la măsuri concrete de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — N. Chilie transmite : în Comi
tetul pentru probleme politice li de securitate al Adunării Generale 
a O.N.U. continuă dezbaterea diferitelor aspecte concrete ale opririi 
cursei inarmărilor și înfăptuirii dezarmării aflate pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni.

ANUL INTERNAȚIONAL 
AL PĂCII 1N LUME

• Acțiuni • Poziții • Manifestări
' ■ ■ ■ • - ' \ —

In luările lor de cuvînt, reprezen
tanții majorității statelor membre 
subliniază în mod deosebit faptul că, 
în actualele împrejurări internațio
nale, O.N.U. și întreaga comunitate 
internațională aiu sarcina prioritară 
de a trece fără întârziere la negocie
rea și punerea în aplicare a unor 
măsuri practice de dezarmare, în 
primul rind de dezarmare nucleară, 
care să reducă și să elimine definitiv 
pericolul unei conflagrații nucleare, 
să conducă la instaurarea unei păci 
autentice în lume, bazată pe dezar
mare, pe niveluri cit mai scăzute ale 
forțelor armate și armamentelor.

Reprezentantul Austriei a subli
niat ideea larg împărtășită de sta
tele membre ale O.N.U. potrivit că
reia dezarmarea nucleară trebuie să 
se bucure de o prioritate maximă în 
ansamblul tratativelor asupra pro
blematicii dezarmării. El a arătat că 
un pas important în direcția opririi 
cursei inarmărilor nucleare și a stă
vilirii procesului de perfecționare 
continuă a armamentului atomic 
l-ar constitui încheierea unui acord 
privind interzicerea totală a expe
riențelor cu arme nucleare.

Reducerea și eliminarea totală a 
armelor atomice, a arătat reprezen
tantul Bulgariei, constituie drumul 
cel mai sigur in direcția preîntimpi- 
nării unui război nuclear. Vorbitorul 
a declarat, totodată, că este necesar 
să se depună toate eforturile pentru 
realizarea unor măsuri practice de 
reducere a forțelor armate și arma
mentelor convenționale, precum și a 
activităților militare navale. Detur
narea unor uriașe resurse din secto
rul civil în cel militar are grave 
consecințe social-economlce asupra 
tuturor statelor. încrederea și secu
ritatea nu pot fi tratate separat de 
procesul acumulării permanente de 
armament — a spus el.

Reprezentantul Ungariei și-a con
sacrat discursul problemei interzice

rii experiențelor nucleare, arătînd că 
aceasta apare ca un aspect de cea 
mai marei importanță al începerii 
unul proces real de dezarmare nu
cleară. Interzicerea experiențelor 
nucleare are un rol esențial deoarece 
încetarea lor urmărește ca obiectiv 
stoparea procesului de perfecțio
nare calitativă a armamentului nu
clear. Totodată, interzicerea ex
periențelor. a declarat el, repre
zintă un pas radical și cel mai 
ușor de realizat intre măsurile care 
pot duce la limitarea armamentelor 
nucleare, întrucît în acest caz nu 
este necesară depășirea unor dificul
tăți de ordin tehnologic sau stra
tegic.

Reprezentantul Pakistanului a a- 
preciat că cele mai urgente sarcini 
care stau In fața O.N.U., a tuturor 
statelor membre sînt cele ale înfăp
tuirii dezarmării nucleare și ale 
opririi procesului periculos de mili
tarizare a spațiului cosmic, care 
comportă riscul declanșării unei noi 
spirale a cursei Înarmărilor și al 
unei catastrofe nucleare la scară 
globală.

Reprezentantul Nepalului a Insis
tat asupra faptului că realizarea 
unor acorduri de dezarmare nuclea
ră care să conducă la reducerea și 
eliminarea actualelor arsenale re
prezintă o obligație juridică pe care 
statele posesoare de arme atomice 
și-au asumat-o prin tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare. în 
vigoare. Totodată, a declarat vorbi
torul. dezarmarea convențională tre
buie să se bucure de o atenție deo
sebită și să facă obiectul unor preo
cupări serioase din partea tuturor 
statelor. El a mai arătat că țara sa 
se pronunță pentru reducerea chel
tuielilor militare și utilizarea fondu
rilor astfel eliberată pentru spriji
nirea mai eficientă a țărilor în curs 
de dezvoltare si pentru crearea 
unor zone libere de arme nucleare 
In diferite părți ale lumii.

Miîinguri pentru pace în Uniunea Sovietică* MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
Volgograd, Kiev și Minsk, in multe 
alte orașe, precum și in localități 
rurale ale Uniunii Sovietice s-au 
desfășurat mitinguri și manifesta
ții pentru pace, pentru eliminarea 
pericolului unui război nuclear.ț Agenția T.A.S.S. precizează că ele 

i:„..' 
ț LONDRA 30 (Agerpres). —, Adu- l narea britanică pentru pace a supus 
i primului ministru, Margaret That- 
\ cher, o petifie in semn de protest i fata de intenția S.U.A. de a pune 
> in practică programul de înarmări l spafiale cunoscut sub numele de 
? „războiul stelelor". în documentul 
) semnat de 15 000 de persoane de 

diverse orientări politice se cere

\ 

ț 
* 

ț
i pentru a participa la 
J militare „Unitas" — ne:

au avut loc in cadrul Săptămlnii ț 
de acțiuni pentru dezarmare. Parti- i 
cipantii s-au pronunțai pentru în- ’ 
ceperea unui proces real de dezar- l 
mare și lichidarea deplină a arme- ; 
lor nucleare, folosirea 
creatoare ale omenirii in 
pașnice.

Nu „războiului stelelor" 1

i arme- < 
forfelor ) 
scopuri

se ală- l 
! de a- ’

guvernului britanic să nu i '
ture programului Inițiativa de a- ■ 
parare strategică (S.D.I.), pe care ) 
intenționează să-l înfăptuiască 
S.U.A. Aceste planuri — se subli
niază in petifie — reprezintă un 
obstacol pentru succesul convorbi
rilor sovieto-americane in proble
ma dezarmării.

ILE DE PRESA
e scurt

ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA A FOST MARCATA
IN AUSTRIA prin depunerea unei coroane de flori la Monumentul Eroilor 
Români, ridicat in localitatea Keisorstoinbruck (Sommerein) căzuți in lupta

I împotriva fascismului.
LA MOSCOVA au avut loc. Joi, 

convorbiri între V. S. Murahovski, 
(vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat Agroindus- 

I trial, și Gheorgha David, minis
trul român al agriculturii, aflat in 
vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. In spiritul înțelegerilor conve- 

Inite cu prilejul întilnirilor și con
vorbirilor româno-sovietice la ni
vel înalt, au fost examinate căi șl 

I posibilități noi de promovare, di
versificare și adincire a colaborării 
dintre România și Uniunea Sovie
tică în domeniul agriculturii.

LA BUDAPESTA au avut loc 
convorbiri între Janos Kadar, 

I secretar general al C.C. al P.M.S.U., 
și Gustav Husak, secretar general 
al CC. al P.C.C., președintele R.S. 

. Cehoslovace, aflat intr-o vizită

I
de prietenie tn R. P. Ungară. 
Au fost examinate, după cum rele
vă agențiile C.T.K. și M.T.I., rela
țiile ungaro-cehoslovace și posibi
litățile de dezvoltare a acestora.

TRATATIVELE SOVIETO-AME
RICANE DE LA GENEVA. In ca
drul tratativelor sovieto-americane 
cu privire la armele nucleare și 
cosmice, la Geneva a avut loc, joi, 
ședința grupului de lucru care exa
minează problemele legate de ra
chetele nucleare cu rază medie de 
acțiune, informează agenția T.A.S.S.

LA ATENA a avut Ioc plenara 
C.C. al P.C. din Grecia, care a 
examinat situația politică din țară 
după recentele alegeri pentru or
ganele locale, a stabilit direcțiile 
activității politice, ideologice șl or
ganizatorice a partidului in peri

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 30 (Agerpres). «- După 

cum informează agențiile PETRA și 
KUNA. unități ale armatei și po
litiei israeliene au intervenit, folo
sind arme de foc și gaze lacrimoge
ne. împotriva demonstrațiilor popu
lației arabe față de actul ilegal al 
ocupării de către Israel a teritorii
lor din vestul Iordanului. Astfel, la 
Universitatea Bethlehem poliția a 
operat arestări în rindul studenților 
care au participat la o demonstra
ție de sprijin fată de Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei. De a- 
semenea. autoritățile israeliene au 
procedat la arestări la instituțiile de 
învătămint ale arabilor din orașul 
Rafah, situat în teritoriul ocupat 
Gaza.

BEIRUT 30 (Agerpres). — După 
cinci zile de ciocniri, in perimetrul 
taberelor de refugiați palestinieni 
Ain Al-Hilweh, Miyeh Miyeh și 
Rashidyeh din sudul Libanului, joi 
seara se înregistra o situație de calm 
relativ, fiind semnalate tiruri spora
dice, după duelurile de artilerie și cu 
arme automate de mare calibru des-, 
fășurate în cursul dimineții între 
combatanții palestinieni și milițiile 
„Amal". După cum informează a- 
genția Reuter, în zonă a fost am
plasată o „forță-tampon" neutră, 
avînd misiunea de a supraveghea 
respectarea acordului de încetare a 
focului anunțat cu mai multe zile 
în urmă pentru zona taberelor Ain 
Al-Hilweh și Miyeh Miyeh (situate 
în apropierea orașului Saida).

„Se impun măsuri urgente pentru reducerea 
datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare" 

O declarație a directorului executiv al F.M.I.
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la Atlanta, 
Statele Unite, directorul executiv al 
Fondului Monetar Internațional. Jac
ques de Larosiere, a subliniat ne
cesitatea luării unor măsuri urgente 
pentru reducerea datoriei externe a 
țărilor în curs de dezvoltare, la care 
trebuie să-și dea concursul atît aces
te state, cit-și băncile debitoare, 
transmite agenția Reuter. El a rele
vat că dificultățile acestor țări au 
fost agravate de creșterea preturilor

produselor importate, care a mor» 
în paralel cu reducerea valorii ex
porturilor lor. ceea ce a generat „un 
masiv transfer de resurse" din țările 
sărace îndatorate către statele occi
dentale dezvoltate, estimat, numai 
în acest an. la 80 miliarde dolari.

Pe de altă parte. Jacques de La- 
rosiăre a arătat că țările cu mai mari 
datorii externe trebuie să primească 
noi credite in condiții avantajoase 
care să contribuie la finanțarea pro
gramelor de redresare economică.

Zairul a hotărît 
pentru serviciul

KINSHASA 30 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Mișcării Popu
lare a Revoluției (M.P.R. — partid 
unic de guvernămînt) din Zair, reu
nit sub președinția șefului stalului. 
Mobutu Șese Seko. a adoptat hotă
rîrea privind limitarea plăților la 
serviciul datoriei externe la 20 la

limitarea plăților 
datoriei externe
sută din valoarea bugetului de stat 
si la 10 la sută din veniturile pro
venite din comerțul exterior, trans
mite agenția France Presse. Totoda
tă. a fost adoptat un program pe 
cinci ani care să ducă la asigurarea 
din producția internă a consumului 
de alimente.

*

*
*
*

*

tei S.U.A. pe teritoriul Uruguayu- i 
lui a generat puternice demonstra- ’

i

în favoarea retragerii imediate a rachetelor 
cu rază medie de

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă ținută 
la Bruxelles, unde se află în vizi
tă, Johannes Rau, candidat al 
Partidului Social-Democrat din 
R.F.G. la funcția de cancelar fe
deral, s-a pronunțat în favoarea 
retragerii imediate a rachetelor

acțiune din Europa
nucleare cu rază medie de 
din Europa, transmite 
France Presse.

Rau a conferit succesiv 
nistrul belgian al afacerilor exter
ne, Leo Tindemans, și cu pre
ședintele Comisiei C.E.E., Jacques 
Delors.

Prezența trupelor străine pe teritoriul țării 
este inadmisibilă

MONTEVIDEO 30 (Agerpres). — 
Intr-o declarație difuzată la Mon
tevideo, centrala sindicală uru- 
guayană Plenara Intersindicală a 
Oamenilor Muncii-Convenția Na
țională a Oamenilor Muncii (P.I.T.- 
C.N.T.) a denunțat prezența trupe
lor americane pe teritoriul țării. 

’' ' ' i manevrele
• — relatează agen- 
i ția Prensa Latina. Relevînd că a- 
/ ceste exerciții oonstituie un aten-
* tat la suveranitatea națională, do- 

cumentul evidențiază linia . inde-

oada următoare, anunță agenția |
T.A.S.S. Plenara a hotărît convo
carea Congresului al XII-lea al ■
partidului în mai 1987.

PRECIZARE. Ministrul adjunct 
costarican al relațiilor externe. 
Carlos Rivera, a declarat, la San I
Jose, că tara sa va promova cu 
consecventă o politică de neutrali- l 
tate activă în America Centrală și 
nu va permite ca pe teritoriul na- 1 
țional să fie antrenate forte con- 
trarevolutionaie antisandiniste pen
tru a ataca Nicaragua — informea- I 
ză agenția Prensa Latina. EI a evi
dențiat hotărîrea guvernului de a 
interzioe utilizarea teritoriului tării 
pentru atacarea unui stat vecin cu 
care Costa Rica întreține relații di- . 
plomatice.

ÎN COMITETUL PENTRU PRO
BLEME JURIDICE AL ADUNĂRII I
GENERALE A O.N.U. se desfășoa- |
ră dezbateri asupra problemei mer
cenarilor. Exprimîndu-și preocupa- i 
rea fată de consecințele activității 
acestora pentru viata civilă și po
litică internă a statelor. diferiți i 
vorbitori s-au pronunțat pentru în
cheierea unei convenții care să in
terzică recrutarea, instruirea, folo- > 
sinea și finanțarea mercenarilor si 
să prevadă pedepsirea și extrăda
rea acestora.

acțlune 
agenția
cu ml-

pendentă șl pacifistă a guvernului 
în materie de politică externă, pre
cum și vocația de pace a poporului 
Uruguayan.

Prezența unor efective ale arma-

ții de protest din partea celor mai 
diferite sectoare ale societății. în 
termeni similari cu cei ai P.I.T.- 
C.N.T. manifestîndu-se și coaliția 
de stingă ..Frontul Amplu", mișca- • 
rea studențească, alte organizații l 
sociale. |

Pentru un cod de conduită 
a! companiilor 
transnaționale

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres) 
— Intr-un document dat publicității, 
misiunea permanentă a Braziliei la 
Națiunile Unite condamnă poziția 
unor țări occidentale, care împiedică 
adoptarea unui cod de conduită a 
companiilor transnaționale vizind 
combaterea politicii de jefuire a re
surselor statelor în curs de dezvol
tare — relatează agenția T.A.S.S. 
Impasul tratativelor asupra acestei 
probleme se datorește poziției ob
strucționiste a unor țări dezvoltate, 
care insistă asupra unor propuneri 
ce nu au legătură cu controlul acti
vității companiilor transnaționale — 
subliniază documentul brazilian.

„Un acord pentru retragerea rachetelor din Europa 
ar îi în interesul tuturor"

BONN 30 (Agerpres). — In cadrul 
întrevederii avute cu Maynard Glit- 
man, conducătorul delegației S.U.A. 
la convorbirile de la Geneva privind 
rachetele cu rază medie de acțiune, 
ministrul vest-german de externe, 
Hans-Dietrich Genscher, a subliniat 
„necesitatea aplicării neîntârziate în 
practică, sub forma de acorduri de 
dezarmare", a rezultatelor pozitive 
obținute în cursul întîlniril sovieto- 
americane de la Reykjavik, se arată 
într-un comunicat oficial difuzat la

Bonn și citat de agenția France 
Presse. „Nimic din ceea ce s-a obți
nut la Reykjavik nu trebuie pierdut, 
mai ales în domeniul rachetelor cu 
rază medie de acțiune", menționează, 
de asemenea, comunicatul.

Un acord privind retragerea din 
Europa a rachetelor cu rază medie 
de acțiune și reducerea lor în Asia 
este în interesul tuturor, iar realiza
rea acestuia nu trebuie amînată de 
alte considerente, se spune în docu
ment.

Ample mișcări greviste în Africa de Sud
PRETORIA 30 (Agerpres). — A- 

proximativ 3 000 de lucrători de la 
uzina de automobile „General Mo
tors" din Port Elizabeth au'declarat 
grevă, încetând activitatea la benzile 
de montaj. După cum informează 
Uniunea Națională a Muncito
rilor din industria automobilului 
(N.A.A.W.U), greviștii au formulat o 
serie de revendicări. legate de trans
ferul fabricii de la „General Mo
tors", care și-a anunțat încheierea 
activității în R.S.A., către beneficiari 
albi sud-africani. Intre aceste reven
dicări figurează cererea privind re
zervarea a două locuri pentru repre

zentanții muncitorilor în organismul 
de conducere al unității.

Pe de altă parte, continuă greva 
celor 35 000 de muncitori de culoare 
din trei mine de aur : Kloof. Deelk- 
raal și Doornfontein. Muncitorii din 
subteran cer. odată cu îmbunătă
țirea condițiilor de viată și muncă, 
adoptarea de măsuri de securitate 
pentru mineri. Se știe că in R.S.A., 
în ultimele luni, în lipsa măsurilor 
elementare de protecție, s-au produs 
grave accidente, între care figurează 
și catastrofa de Ia mina de aur din 
Kinross, unde au pierit asfixiatl 177 
mineri.

Jările Africii în căutarea unei ieșiri din criza
Ritmurile de creștere economică în 

statele africane sint in continuare 
mici și. pentru ieșirea din criză, se 
impune reorganizarea structurilor e- 
conomice in țările continentului — 
s-a arătat, ca o concluzie de fond, la 
sesiunea Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa (C.E.A.). de la 
Addis Abeba, consacrată îndeplinirii 
programului prioritar de acțiune al 
O.N.U. privind dezvoltarea economi
că și redresarea situației din Africa. 
Cu alte cuvinte, mai directe, statele 
africane continuă să se confrunte cu 
aceleași grave probleme economice și 
socia'-e care au făcut să se aprecieze 
că „prezentul și viitorul Africii se 
exprimă in termeni de supravie
țuire".

Un paradox flagrant : 
unul dintre cele mai bogate 
continente ale lumii — cel 
mai puțin dezvoltat. Realități
le de pe continentul african con
firmă acest lucru. în pofida fap
tului că Africa este considerată a 
fi potențial una dintre cele mai bo
gate regiuni ale lumii, locul său in 
economia mondială este deosebit de 
restrins. Astfel, deși Africa dispune 
de uriașe, resurse (revenindu-i, prin
tre altele, 66 la sută din producția 
mondială de diamante, 57,5 la sută 
din cea de aur, 45 la sută din cea de 
cobalt, 25 la sută din cea de uraniu, 
23 la sută din cea de antimoniu și fos
fat etc.), contribuția sa la produsul 
brut mondial la inoeputul anilor '80 
nu depășea 3 la sută, iar în ce pri
vește producția industrială mondială 
se reduce la doar 1,1 la sută. Statis
tici publicate de U.N.C.T.A.D. sau de 
C.E.A. relevă că, in ultimii zece ani. 
Africa a înregistrat o dinamică a 
dezvoltării mai mică decît cea a A- 
mericii Latine sau a Asiei. In aceas
tă perioadă s-a diminuat constant 
fluxul de resurse externe pentru fi
nanțarea investițiilor din ramurile 
de bază ale economiei ; prețurile ex
porturilor tradiționale — materii pri
me. în special. — au înregistrat o 
„cădere liberă", ca urmare a mane
vrării lor de către marile monopo
luri, termenii de schimb in relațiile 
comerciale cu statele occidentale 
dezvoltate deteriorindu-se și mai 
mult ; s-a redus, de asemenea, gra
dul de satisfacere alimentară, nu
meroase țări devenind importatoa
re de cereale și alimente ; șomajul 
cuprinde 45 la sută din populația e- 
conomică activă. Făcînd aceeași 
comparație cu alte regiuni ale lumii 
în curs de dezvoltare, reiese că în

timp ce, la jumătatea decadei ’70, di
ferite țări din Asia au înregistrat 
ritmuri de creștere economică, inclu
siv în industrie, de 8—10 la sută, iar 
cele din America Latină de 6—7 la 
sută. Africa nu a obținut decît vre
melnice rate de creștere de 4—5 la 
sută, cărora le-a urmat apoi x> des
creștere ce a ajuns pină la 0,6 la 
sută, rată medie pentru perioada 
1980—1983. Acuzînd, ca și economia 
Americii Latine, repercusiunile cri
zei economice mondiale, economia a- 
fricană a prezentat., în prima jumă
tate a actualului deceniu, semnele u- 
nor contracții severe, atingind rate 
de creștere negative.

Declinul accentuat al producției 
manufacturiere relevă că procesul 
industrializării a fost paralizat chiar 
in perioada proclamată de Națiunile 
Unite drept „Deceniul dezvoltării in
dustriale în Africa". Această stagna

rilor sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate acestei 
regiuni — este frinată. între alți 
factori, nu numai de structuri
le perimate, sechele ale îndelun
gatei dominații coloniale, sau de se
cetă excesivă, ci și de fenomene ne
gative, cum ar fi lipsa de resurse 
disponibile pentru investiții de infra
structură. lipsă agravată de efectele 
crizei monetar-financiare, povara 
datoriilor externe tot mai apăsătoare 
datorită nivelului inalt al dobinzilor, 
practicile și normele inechitabile din 
comerțul international, ca și acțiu
nile agresive, destabilizatoare ale re
gimului rasist sud-african față de 
celelalte state de pe continent.

Povara tot mai apăsătoa
re a datoriei externe. De?i nu 
are dimensiunile celei ale țări

marile companii transnaționale, au 
duș la sporirea dificultăților provo
cate de rambursarea datoriei exter
ne, prin scăderea veniturilor in de
vize. în anii '80, încasările de devize 
ale țărilor de la sud de Sahara au 
scăzut permanent, de la 52 de mili
arde de dolari Ia începutul deceniu
lui Ia 33 de miliarde in 1984 și sub 
30 de miliarde în 1985.

Toate aceste fenomene s-au reper
cutat puternic asupra economiilor ță
rilor africane : o serie de programe 
de dezvoltare au fost aminate sau 
chiar complet abandonate, ceea ce a 
dus la diminuarea activităților pro
ductive și a venitului mediu pe lo
cuitor (cu 10 la sută și, respectiv. 12 
la sută după 1980). Africa — așa cum 
o arată realitățile exprimate de ci
frele și datele diferitelor studii efec
tuate de instituții internaționale 
competente — este singurul conti

Pe marginea sesiunii Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa
re- este adincită de stările de lucruri 
negative din agricultură, unde ran
damentul redus la hectar (Africii re
venindu-i doar 3,5 la sută din pro
ducția mondială) și culturile neadec-t 
vate nevoilor proprii (de pe terenu
rile unde acționează societățile trans
naționale) combinate cu seceta per
sistentă din prima jumătate a dece
niului ’80. care a afectat 24' din sta
tele subsahariene. au dus la foame
tea de care suferă, potrivit datelor 
O.N.U.. circa 150 de milioane de oa
meni.

Un aspect esențial îl constituie, 
totodată, faptul că. in formă gene
rală, economia continentului depinde 
în proporție de 90 la sută de expor
turile de materii prime și minerale, 
sectoare ale comerțului internațional 
în care s-au înregistrat cele mai mari 
căderi de prețuri. Din aceeași cauză, 
înviorările relative din comerțul 
mondial, din ultimii ani. produeîn- 
du-se cu deosebire în sfera schimbu
rilor de produse manufacturate — 
unde majoritatea statelor africane nu 
posedă suficientă capacitate compe
titivă — nu s-au resimțit în mod po
zitiv în balanța comercială a regiu
nii. Dimpotrivă, numai într-un sin
gur an — 1981 — continentul a acu
mulat un deficit comercial de apro
ximativ 12 miliarde de dolari.

Dezvoltarea economi co-socială ■ a 
Africii — așa cum a reieșit din dez
baterile acestei sesiuni a C.E.A., ca 
și din cele ale altor reuniuni inter- 
africane sau chiar în timpul lucră

lor latino-americane, datoria, exter
nă constituie un puternic factor 
de agravare a situației monetar-fi
nanciare, și așa grav deteriorată, a 
statelor africane. Crescînd mereu ca 
urmare directă a ratelor înalte ale 
dobinzilor și a politicilor protecțio- 
niste practicate de țările occidentale 
industrializate, datoria externă a de
venit o frînă puternică în calea rea
lizării programelor de dezvoltare e- 
conomică și socială. In 1972, datoria 
externă africană era de aproximativ 
12,2 miliarde de dolari. în 1983 a fost 
în jur de 150 de miliarde. în 1984 a 
atins 158 de miliarde, ajungînd în 
1985 Ia 170 de miliarde și 175 de mi
liarde in 1986. Gravitatea acestui 
proces reiese și din faptul că dato
ria externă a crescut — de-a lungul 
anilor — de două ori mai repede de- 
cit produsul intern brut. Pe de altă 
parte, de acord cu estimări ale 
B.I.R.D. (Banca internațională de 
reconstrucție și dezvoltare) servi
ciul datorii externe. în 1985, a făcut 
ca 88 la sută din noile împrumuturi 
să nu servească în solutionarea unor 
probleme ale dezvoltării (investiții) 
și nici măcar celor create de criza 
alimentară, ci au fost folosite la 
rambursarea datoriilor. Dacă actuala 
situație se va menține, arată aceeași 
sursă. în anul 1990 acest indice va 
ajuțige la 99 la sută.

Proliferarea practicilor protecțio- 
niste ale statelor occidentale indus
trializate. coroborată cu manevrarea 
prețurilor la materiile prime de către

nent care. în ultimele două decenii, 
a cunoscut, pe ansamblu, un regres 
economic, in special in domeniul a- 
gricol — principalul sector al econo
miei, unde este angrenată cea mai 
mare parte a populației economic ac
tivă.

Un obiectiv major al stra
tegiei dezvoltării. Constien-e de 
gravitatea problemelor ce le con
fruntă. popoarele africane și-au 
unit eforturile, bizuindu-se în pri
mul rind pe forțele proprii, pen
tru a le soluționa și a acționa in 
scopul accelerării progresului econo
mic și social. Strategia dezvoltării, 
ale cărei orientări fundamentale, 
și-au găsit expresia în Declarația de 
Ia Monrovia, ca și în planul de la 
Lagos, pune în evidență necesitatea 
creării condițiilor care să permită e- 
dificarea unei solide baze interafri- 
cane, prin reorganizarea structurilor 
economice și a schimburilor comer
ciale. Aceste orientări s-au regăsit 
și în programul prioritar de redresa
re economică a continentului, ela
borat de țările africane și prezentat 
sesiunii speciale a O.N.U. Cum se 
știe, acest plan și-a propus drept o- 
biectiv principal dezvoltarea agricul
turii, spre care se vor îndrepta 90 la 
sută din cele 128 de miliarde de do
lari, cit se preconizează să se inves
tească în anii 1986—1990. Țările afri
cane și-au asumat principala respon
sabilitate în realizarea programului

economică
amintit, ele urmînd să aloce peste 
două treimi (82 de miliarde de do
lari) din totalul fondurilor necesare, 
statele dezvoltate fiind chemate să 
sprijine eforturile africane prin a- 
cordarea unui ajutor de 46 de mili
arde, ca și prin crearea condițiilor 
obiective in schimburile economice 
internaționale, avindu-se în vedere 
îndeosebi soluționarea problemei da
toriei externe. Cum este cunoscut, 
angajamentele în acest sens ale dife
ritelor grupuri de state au corespuns 
doar parțial așteptărilor statelor afri
cane, rezumindu-se, cu rare excepții, 
doar la promisiuni.

Pentru o soluționare du
rabilă a problemelor actua
lității. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, pornind de la po
ziția de principiu a țării noastre, po
trivit căreia soluționarea durabilă a 
problemelor cu care se confruntă ță
rile africane trebuie concepută in 
contextul intensificării eforturilor 
pentru lichidarea subdezvoltării pe 
plan global, consideră că un rol im-- 
portant l-ar avea convenirea unor 
măsuri Ia nivel internațional, care să 
contribuie la o mai eficientă valori
ficare a resurselor lor materiale și 
umane, la fructificarea eforturilor 
proprii și a energiilor creatoare ale 
popoarelor lor. în acest spirit, de alt
fel, se dezvoltă și se extinde, pe bază 
de principii economice, in condiții e- 
chitabile, de avantaj reciproc, cola
borarea dintre România și țările 
africane.

Totodată, țara noastră a acționat și 
acționează, pe multiple planuri, in 
vederea creării climatului economic 
internațional propice sprijinirii efor
turilor țărilor africane in vederea so
luționării problemei datoriilor exier- 
ne, a eliminării măsurilor protecțio- 
niste și restrictive, pentru facilitarea 
unui real și substanțial transfer de 
tehnologie.

Sint măsuri și acțiuni pentru care 
România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu se pronunță și ac
ționează consecvent, pornind de la 
rolul și importanța pe care o are 
continentul african in lumea contem
porană, de la convingerea că lichi
darea subdezvoltării și consolidarea 
independenței politice și economice 
a țărilor africane, ca și din oricare 
altă zonă a lumii, făurirea unei noi 
ordini economice internaționale ar 
răspunde intereselor tuturor statelor, 
cerințelor progresului- economic și 
social general.

«Valentin PAUNESCU

AMERICA CENTRALA

Inițiativă a „Grupului de la Contadora"
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — Avînd ca obiectiv intensifi
carea negocierilor consacrate instau
rării unui climat real de pace in 
America Centrală, la Ciudad de Me
xico au început lucrările unei reu
niuni a miniștrilor adjuncti ai rela
țiilor externe din țările membre ale 
„Grupului de la Contadora" (Co
lumbia, Mexic, Panama și Venezue
la) și ale „Grupului de sprijin" (Ar
gentina, Brazilia, Peru și Uruguay) 
— informează agenția I.P.S.

în alocuțiunea de deschidere, mi
nistrul mexican al relațiilor externe, 
Bernardo Sepulveda, a insistat asu
pra validității și actualității propu
nerilor de pace în zonă formulate 
de „Grupul de la Contadora" și a 
lansat guvernelor centroamericane 
apelul de a demonstra voință poli
tică pentru a se pune capăt stării 
conflictuale din regiune. El a subli
niat, totodată, necesitatea unor ne
gocieri bazate pe respectarea strictă 
a principiilor neintervenției, interzi
cerii amenințării cu forța și folosi
rii forței, pe respectarea dreptului

popoarelor de a-și alege liber pro
pria cale de dezvoltare, relatează a- 
genția Prensa Latina.

CIUDAD DE GUATEMALA 30 
(Agerpres). — Alianța Unitatea Re
voluționară Națională Guatemaleză 
(U.R.N.G.), cane grupează principa
lele mișcări insurgente din Guatema
la. a propus guvernului președintelui 
Vinicio Cerezo inițierea unui dialog 
bilateral, ca unică modalitate de 
instaurare a unei democrații efec
tive in țară și de a se pune capăt 
conflictului intern — transmit agen
țiile Prensa Latina și France Presse. 
îritr-o scrisoare deschisă adresată 
șefului statului guatemalez. U.R.N.G. 
a arătat că în cazul în care nu va fi 
acceptată nici una dintre propunerile 
sale privind locul desfășurării con
vorbirilor — sediul ambasadei spa
niole sau al celei mexicane la Ciu
dad de Guatemala — va fi de acord 
să solicite Mexicului să găzduiască 
prima intîlnire dintre cele două 
părți.

Reuniune ministerială consacrată extinderii cooperării
Intre țările din Asia de sud

DELHI 30 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările unei reuniuni 
ministeriale de trei zile a țărilor 
membre ale Asociației Asiei de 
Sud pentru Cooperare Regională 
(S.A.A.R.C.). Participanții la întru
nire au adresat un apel oelei de-a 
doua întîlniri la nivel înalt a 
S.A.A.R.C., oe va avea loc luna vii
toare la Bangalore, de a adopta o 
convenție asupra copilului. Docu

mentul cere țărilor S.A.A.R.C. să în
tocmească un plan național unic care 
să vină în intîmpinarea tuturor ce
rințelor copiilor în domeniile educa
ției, sănătății și comunicațiilor.

Se estimează că în cele șapte țări 
membre ale S.A.A.R.C. — India, Pa
kistan, Bangladesh. Nepal. Bhutan. 
Sri Lanka și Maidive — trăiesc 
aproximativ 400 de milioane de copii.

Opțiuni și deziderate 
in viața politică americană 

ÎN PREAJMA ALEGERILOR LEGISLATIVE
Campania electorală din S.U.A. 

se află în plină desfășurare. Cel 
de-al 99-lea Congres este apreciat 
in cercuri-le politice din Washing
ton, drept „productiv" întrucît și-a 
încheiat activitatea cu un număr 
record de proiecte de legi adop
tate. Scena politică a țării este 
acum dominată de alegerile legis
lative parțiale de la 4 noiembrie.

Care este semnificația acestui 
scrutin 7 Cetățenii sint chemați la 
urne pentru a-i desemna pe cei 
435 membri ai Camerei Reprezen
tanților și o treime din senatori. 
După cum se știe. în Camera Re
prezentanților, Partidul Democrat a 
deținut o majoritate de locuri, ceea 
ce — după părerea observatorilor 
— se va întâmpla și după apropia
tele alegeri. „Miza" scrutinului este 
însă — cum se exprimă unii ana
liști — obținerea controlului asu
pra Senatului, forum în care Parti
dul Republican dispune de o ma
joritate considerată „nesigură". în 
prezent, republicanii dispun de 54 
mandate. în timp ce democrații au 
46. Acum, urmează să fie reînnoite 
34 de locuri. Dacă republicanii vor 
continua să dețină majoritatea, 
atunci poziția lor în balanța pu- 

■ terii legislative se va menține. Dar 
1 în situația în care democrații vor 

recîștiga majoritatea în Senat, 
atunci, cu un congres controlat de 
Partidul Democrat, guvernarea re
publicană în cei doi ani care au 
mai rămas pină la alegerile pre
zidențiale va deveni oarecum mai 
dificilă. „Reciștigarea controlului 
asupra Senatului — aprecia ziarul 
„New York Times" — i-ar face pe 
democrați stăpîni pe agenda Con
gresului pentru următorii doi ani 
ai actualei administrații america
ne și aceasta nu' este puțin lucru".

Tocmai avind în vedere o ase
menea perspectivă. președintele 
Ronald Reagan efectuează zilele 
acestea un turneu prin mai multe 

| regiuni ale tării în care urmează 
să aibă Ioc alegeri. incercînd ca și 
pe această cale să ajute candidații 
partidului său.

Observatorii din Washington re
marcă faptul că votul de la 4 no- 

I iembrie va furniza indicii sigure 
asupra tendințelor din cadrul elec
toratului și rolul lor in perspectiva 

j alegerilor prezidențiale din 1988. 
„Cine va cîștiga majoritatea în Se
nat la scrutinul apropiat își va 
spori considerabil șansele pentru 
alegerile prezidențiale viitoare" — 
remarcă majoritatea presei ameri
cane. în general, presa încearcă să 
acrediteze ideea că viitoarele ale
geri au un caracter pur intern, ur
mărind să testeze opinia cetățea
nului față de problemele „locale", 
în acest sens se impun atenției cî- 
teva preocupări pe scena politică a 
țării. Este vorba, așa cum subli
niază o serie de comentatori, de 
faptul că în ultimii ani se constată 
o polarizare mai accentuată a so
cietății americane, numărul fami
liilor „dezavantajate" economic in- 
registrînd o creștere sensibilă. Re

ducerea ratei inflației a avut drept 
„cost social" o înrăutățire a situa
ției economice a milioane de ame
ricani. în unele state federale, con
fruntate cu dificultăți economice, 
se preconizează consultarea publică 
pentru a se opera noi reduceri ale 
cheltuielilor sociale. Pe de' altă 
parte, observatorii sînt unanimi în 
a releva pericolul reprezentat de 
creșterea consumului de droguri, 
calificat de oficialități drept un 
„flagel național", ca urmare a efec
telor extrem de nocive asupra 
populației. în special asupra tine
rei generații.

Oricît ar fi de pregnant accentul 
pus pe rolul problemelor interne, 
analiștii remarcă totuși impactul pe 
care problemele de politică exter
nă il vor avea asupra electoratului, 
în diferite moduri, se relevă do
rința contribuabilului de rind de a 
se face pași concreți, progrese 
efective în direcția dezarmării, cu 
deosebire după întâlnirea Ia nivel 
înalt sovleto-amtericană din Islan
da. Acum — declara William Kim- 
berling. director adjunct al comi
siei federale pentru alegeri — ce
tățeanul simte efectiv costul cursei 
înarmărilor, care devine din ce In 
ce mai scumpă și de aceea a de
venit mult mai sensibil la aseme
nea probleme.

„Voi acționa — sublinia Stewart 
Bainum, candidat al Partidului De
mocrat in statul Maryland, la întîl
nirea cu alegătorii — pentru un 
acord privind interzicerea expe
riențelor cu arme nucleare, împo
triva dezvoltării programului de 
înarmare denumit -«războiul stele
lor». pentru înghețarea cursei inar
mărilor". Evoluția situației dintr-o 
serie de zone ale lumii, cum ar fi 
Africa de Sud, implicarea S.U.A. în 
evenimentele din America Cen
trală, se reflectă într-un interes 
sporit al electoratului pentru pro
blemele externe. Potrivit unor opi
nii. tot mai frecvent afirmate in 
aceste zile, votul de la 4 noiembrie 
va fi influențat și de poziția can- 
didaților. deci a partidelor politice 
fată de asemenea evenimente.

Cum releva recent ziarul 
..Washington Post". în urmă cu cî- 
teva săptămini, sondajele de opi
nie indicau drept ciștigător al ale
gerilor pentru Senat Partidul De
mocrat. Ziarul amintit publica 
chiar zilele acestea un sondaj din 
toate statele federale unde urmează 
să aibă loc alegeri, iar aceste sta
tistici indică un avantaj sensibil al 
democraților. Dar pină Ia 4 noiem
brie vor mai interveni, probabil, 
schimbări de ultimă oră în orien
tarea preferințelor alegătorilor, iar 
atunci vor fi mai lesne de analizat 
opțiunile electoratului american, 
ceea ce va declanșa noi încercări 
de „prognoză electorală" în per
spectiva „prezidențialelor" de peste 
doi ani.

Paul DOBRESCU
Washington, octombrie

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Sctnteii nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dltuzorli din Întreprinderi șl Instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" 
Sectorul export-import pfesă P.O. Box 12—201, telex .10376 prsfir București, Calea Grivlțel nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCÎNTEII 40 360


