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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

Miercuri, 5 noiembrie, a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ-
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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT

COMUNISTUL

pasionat, consecvent promotor al noului
„A fi 

nent, a fi 
na pentru 
noului, a 
a bunăstării generale a națiunii, 
și comunismului

comunist înseamnă a fi un revoluționar perma- 
receptiv întotdeauna la nou, a lupta întotdeau- 
nou, împotriva vechiului și pentru promovarea 

servi întotdeauna cauza partidului, a poporului, 
a făuririi socialismului

în România
NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru mii și mii de colective de 
muncă — din industrie, din agricul
tură, din cercetare, din toate dome
niile în care se produc valorile ma
teriale și spirituale ale națiunii — 
pentru milioane de oameni ai muncii 
noul este o stare firească, este o com
ponentă a vieții de fiecare zi, per
manentă. stăruitoare ; este atmosfe
ra puternic ozonată în care trăiesc 
cei ce muncesc cu dăruire și abne
gație pentru a adăuga un spor de 
bunăstare și frumusețe zestrei în
tregului popor. Indisolubil legat de 
fiecare zi a vieții noastre, noul, mă
sura pătrunderii sale constituie mar
ca definitorie a unui colectiv, este 
— dacă îl putem numi așa -- „indi
catorul sintetic" cel mai grăitor, cel 
mai expresiv al voinței de a merge 
înainte, al voinței de prefacere, de 
progres necontenit. Răspunzînd la în
trebările „ce este nou ?“ și „cit este 
nou ?“ în activitatea sa, un colectiv 
se definește exact și cuprinzător, 
prezintă imaginea sa cea mai co
rectă.

Anii care au trecut de Ia istoricul 
Congres al. iX-lea al partidului 
sînt anii afirmării impetuoase a 
noului în toate domeniile — e- 
conomic, social, 
va gîndirii dogmatice, 
te, împotriva inerției, 
stagnării, spiritul revoluționar al 
celui de-al IX-lea Congres al co
muniștilor români proclamă de peste 
două decenii căutarea neobosită a 
noului drept principala caracteristică 
a stilului comunist de muncă, iar 
lțjpia pentru triumful noului. drept 
sarcină de supremă onoare a fiecă
rui comunist. Apărut pe arena isto
riei ca purtător de cuvînt al noului, 
comunistul — așa cum vibrant a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul vizitei la Muzeul Dofta- 
na — a reprezentat în anii grei ai

luptei ilegale întruchiparea cea mai 
înaltă a voinței întregului popor de 
a sfărîma vechea orînduire, de a li
chida starea de înapoiere a tării, de 
a instaura o nouă ordine economică, 
socială și politică, noi relații între 
oameni. Astăzi, arăta secretarul ge
neral al partidului, „a fi revoluțio
nar, a fi comunist înseamnă a lupta, 
împotriva a tot ceea ce este vechi, 
perimat, înseamnă a promova cu în
drăzneală și fermitate noul in toate 
domeniile !“ Așa și numai așa se pot 
realiza programele noastre de dez
voltare, așa și numai așa pot prinde 
contururile faptei prevederile celui 
de-al 8-lea plan cincinal, se pot îm
plini marile obiective ale Programu
lui partidului, poate înainta România 
pe treptele cele mai înalte ale civi
lizației și progresului. Doar , promo
varea neostenită, stăruitoare, perma
nentă a noului, combaterea- cit fer
mitate a ceea ce este vechi, perimat 
pot asigura mersul nostru neabătut 
înainte.

Greul acestei lupte stă pe umerii 
comuniștilor. Dacă ei au vreun pri-

vilegiu, acela este unul singur : pri
vilegiul de a-și servi exemplar pa
tria și poporul, de a duce greul bă
tăliei pentru nou, de a fi primii și 
cei mai neîmpăcati dușmani a tot 
ceea ce ne poate trage înapoi, a ceea 
ce este învechit. Viața unui comu
nist, a unui revoluționar se justifi
că prin contribuția să la pătrunde
rea și generalizarea noului, prin can
titatea de viitor pe care a știut, a 
putut s-o încorporeze în prezent.

Milioane de exemple atestă cu pu
terea de convingere a faptelor că a- 
colo unde noul a izbindit, făuritorii 
acestor victorii au fost membrii 
partidului nostru revoluționar. Orga
nizațiile partidului nostru comunist 
au fost și sint adevărate laboratoare 
de creație, spații fertile în care noul 
germinează permanent. Revoluționa
rii sînt în primele rinduri ale acțiu
nii pentru realizarea și introducerea 
de țnoi tehnologii, pentru reducerea 
consumurilor de energie, materii pri
me, și materiale, pentru ridicarea ni-
(Continuare în pag. a V-a>

IAȘI : Producție fizică 
suplimentară

Acționînd în spiritul indicațiilor 
și orientărilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind căile 
și modalitățile de îndeplinire e- 
xemplară a prevederilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
colectivele de muncă din industria 
județului Iași înscriu. în marea în
trecere socialistă rezultate deosebi
te. Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent au fost reali
zate în plus față de planul la zi 
168 tone utilaje pentru industria 
materialelor de construcții, impor
tante cantități de utilaje tehnolo
gice pentru chimie, pentru exploa
tarea și prelucrarea lemnului, pen
tru construcții șl lucrări de dru
muri, mașini, instalații șl echipa
mente pentru agricultură, precum 
și produse ale industriei electro
tehnice și electronice, mijloace de 
automatizare, produse de mecanică 
fină și optică, echipamente hidrau
lice și pneumatice și altele. La 
baza acestor succese se află creș
terea productivității muncii, obți
nută ca urmare a aplicării măsu
rilor de perfecționare și moderni
zare a producției. (Manoie Corcaci).

PLOIEȘTI : Cărbune 
peste prevederi

Harnicul colectiv de oameni ei 
muncii din Combinatul cărbunelui 
Ploiești, puternic antrenat în înde
plinirea exemplară a sarcinilor pri
mului an al actualului cincinal, 
raportează noi si semnificative 
fapte de muncă. Astfel, în perioada 
care a trecut din acest an. ei au 
extras suplimentar indicatorilor de 
plan peste 330 000 tone cărbune, în 
timp ce productivitatea muncii a 
crescut cu 8 164 lei pe om al muncii 
fată de indicele planificat. Succesul 
se datorește unei mai bune organi
zări a muncii, extinderii procedee
lor noi de extracție, creșterii vi
tezei de avans în toate minele, în
tăririi ordinii si disciplinei la punc
tele de lucru. (Ion Marinescu).

Consiliul de Stat a dezbătut și ă- 
doptat Decretul privind organizarea 
și desfășurarea referendumului din 
ziua: de 23 noiembrie 1986 în legătură 
cu reducerea, de către Republica So
cialistă România, cu 5 la sută, a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare, emis in conformitate cu 
prevederile articolului 63 punctul 2 
din Constituție șr ale Legii nr. 20 din 
23 octombrie 1986.

Potrivit decretului, la referendum 
participă toti cetățenii Republicii So
cialiste România care, conform legii, 
au drept de vot.

Avînd in vedere că obiectivele re
ferendumului privesc reducerea ar
mamentelor. efectivelor si cheltuieli
lor militare. întărirea păcii și colabo
rării în lume, probleme ce interesea
ză în cel maî înalt arad tînăra ge
nerație. decretul prevede că în ca
drul referendumului sînt consultați, 
alături de cetățenii cu drept de vot. 
și tinerii în vîrstă de 14—18 ani.

Decretul stipulează că referendu
mul se organizează intr£ orele 6—13, 
in unitățile în care cetățenii își des
fășoară activitatea. în unitățile mili
tare. în instituțiile de învătămint. in 
alte unități, precum și în locurile sta
bilite de comitetele sau birourile e- 
Xecutive ale consiliilor populare ale 
localităților in care persoanele își au 
domiciliul.

în cadrul referendumului, cetă
țenii cu drept de vot și tinerii în 
vîrstă de 14—18 ani își exprimă vo
tul, respectiv opinia, prin semnătura 

, depusă pe buletinele pentru refe
rendum. la una din rubricile cu 
mențiunea „DA“ sau ,.NU“.

Decretul a fost. în prealabil, 
examinat și avizat favorabil de oo- 
misiîle permanente de specialitate 
ale Marii Adunări Naționale și de 
către Consiliul Legislativ șl se dă 
publicității.

Totodată, tn cadrul ședinței Con
siliul de Stat a aprobat componenta 
Comisiei centrale si a comisiilor ju
dețene și a municipiului București, 
pentru referendum.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind organizarea și desfășurarea

referendumului in legătură cu reducerea, 
de către Republica Socialistă România,

cu 5 la sută, a armamentelor, efectivelor
și cheltuielilor militare

A

domeniile
politic. împotri- 

scleroza- 
împotriva

Adunările
generale 

ale oamenilor
muncii

Relatări de la întreprinde
rea de echipament hidrau
lic Rimnicu Vilcea și Șan

tierul naval Giurgiu
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ANEXA NR. 1 A

BULETIN DE VOT

Porțile de Fier II. Primul obiectiv Intrat in funcțiune - din seria celor 
care întregesc sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II 
— a fost ecluza românească. Această monumentală și ingenioasă con
strucție se integrează armonios în noul peisaj de la Ostrovu Mare. In 
drumul lor spre mările și oceanele lumii, navele sînt dirijate cu precizie 

din turnul de comandă

Județul
Comuna (orașul)............................
Municipiul................................  . .
Sectorul municipiului București . .
Unitatea ...........................................

5»^

In temeiul articolului 63 punctul 2 din Constituția 
Republicii Socialiste Românip,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1 - In conformitate cu prevederile Legii nr. 20 
din 23 octombrie 1986, poporul român este chemat in 
ziua de 23 noiembrie 1986 să se pronunțe, in cadrul 
unui referendum, asupra reducerii, de către Republica 
Socialistă România, cu 5 la sută, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare.

Art. 2 - La referendum participă toți cetățenii 
Republicii Socialiste România care au, potrivit legii, 
drept de vot.

Avind in vedere că obiectivele referendumului pri
vesc reducerea armamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare, întărirea păcii și colaborării in lume, 
probleme ce interesează in cel mai înalt grad tînăra 
generație, in cadrul referendumului sint consultați, 
alături de cetățenii cu drept de vot, și tinerii în vîrstă 
de 14-18 ani.

Art. 3 - Referendumul se organizează In unitățile 
In care cetățenii iși desfășoară activitatea, in unitățile 
militare, in instituțiile de invățămint și in alte unități.

Pentru ceilalți cetățeni, referendumul se desfășoară 
In locurile stabilite de comitetele sau birourile exe
cutive. ale consiliilor populare ale localităților in care 
persoanele iși au domiciliul.

Cetățenii care nu se află In localitățile de domi
ciliu in ziua referendumului se vor prezenta la oricare 
din locurile organizat^ pentru referendum, potrivit 
alin. 2, iar cei afiați in străinătate, ia sediile misiu
nilor diplomatice ale Republicii Socialiste România..

Art. 4 - Cetățenii cu drept de vot șl tinerii in virstă 
de 14-18 ani iși exprimă votul, respectiv opinia, prin 
semnătura depusă pe buletinele pentru referendum, in 
dreptul numelui fiecăruia, la una din rubricile cu 
mențiunea „DA" sau „NU".

Art. 5 - Referendumul se desfășoară in ziua stabilită 
potrivit art. 1, intre orele 6-18.

Art. 6 - Pentru organizarea și desfășurarea refe
rendumului se înființează o Comisie centrală, comisii 

' județene, o municipiului București și ale sectoarelor

acestuia, precum și comisii municipale, orășenești 
comunale, pentru referendum.

Comisiile pentru referendum se compun din :
- 15 membri, Comisia centrală ;
- 11 membri, comisiile județene și a municipiului 

București ;
- 9 membri, comisiile municipale și ale sectoarelor 

municipiului București ;
- 7 membri, comisiile orășenești șl comunale.
Fiecare comisie are un președinte, un vicepreședinte 

și un secretar.
Art. 7 - Comisia centrală și comisiile județene și a 

municipiului București, pentru referendum, se confir
mă de Consiliul de Stat.

Celelalte comisii pentru referendum prevăzute la 
art. 6 se confirmă de comitetele executive ale consi
liilor populare județene și al municipiului București.

Art. 8 - La închiderea referendumului, buletinele 
pentru referendum se depun, după caz, la comisiile 
municipale, ale sectoarelor municipiului București, oră
șenești și comunale, in vederea centralizării voturilor.

Rezultatul votului se consemnează intr-un proces- 
verbal care, împreună cu buletinele pentru referendum, 
se înaintează comisiilor județene sau, după caz, a 
municipiului București.

Comisiile județene și a municipiului București pentru 
referendum centralizează rezultatul voturilor din uni
tatea administrativ-teritorială respectivă și il consem
nează intr-un prsces-Verbal, p« care il înaintează Co
misiei centrale pentru referendum.

Art. 9 - Comisia centrală pentru referendum sta
bilește rezultatul general al referendumului fi II înain
tează Marii Adunări Naționale.

Art. 10 — Rezultatul general 
publică in Buletinul Oficial al 
România.

Art. 11 - Modelul buletinelor , ______
al proceselor-verbale de consemnare a rezultatului re
ferendumului sînt prevăzute în anexele nr. 1 A - 1 B 
și 2 A - 2 B, care fac parte integrantă din prezentul 
decret

ol referendumului se 
Republicii Socialiste

pentru referendum șl

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Producției» soluții prompte, eficiente
din partea cercetării științifice

1 1

privind participarea cetățenilor la referendumul in legătură 
cu reducerea, de către Republica Socialistă România, cu 5 
la sută, a armamentelor, efectivelor ți cheltuielilor militare

! Judeful . • . .

Comuna (orașul) 
Municipiul . . . 
Sectorul 
Unitatea

ANEXA NR. 1 B
----------------------- 1

municipiului București . .

BULETIN
consultarea in cadrul referendumului a tinerilor, inprivind

virstă de 14—18 ani, in legătură cu reducerea, de către Re
publica Socialistă România, cu 5 la sută, a armamentelor, 

efectivelor și cheltuielilor militare

Ultimele două decer.f dominate 
în mod hotăritor de spiw tul înnoitor 
al Congresului al IX-lțy, sint mar
cate de opțiuni politic» 
perspectivă istorică. Ifc 
acestea au însă un rol ■< 
pentru . dezvoltarea in ril 
a României socialiste. 1 
formulată de t o' 
Nicolae Ceaușescu in urm: 
ani. la tribuna Congresului partidu
lui >— a urmărit o justă repartizare 
a venitului național pentru consum 
și dezvoltare și a reprezentat firul 
roșu al strategiei generale a parti
dului. Cea de-a doua — în prelungi
re firească a realizărilor de pînă 
acum, dar cu implicațiile unui veri
tabil. salt calitativ — se referă la 
promovarea fermă a cuceririlor noii 
revoluții tehnico-știintifice.

Actuala opțiune majoră a partidu
lui iși are suportul trainic în mo
derna bază tehnico-materială de care 
dispune astăzi economia noastră na
țională, in amplul potential tehnico- 
științlfic făurit in anii construcției 
socialiste. Asa cum cu toată limpe
zimea a subliniat tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
la recenta Plenară a Consiliului Na
țional al Stlihtei și învățămîntului, 
In înfăptuirea politicii generale de 
construcție socialistă partidul și sta
tul nostru pornesc de la faptul că 
stiinta constituie factorul primordial 
al progresului contemporan, că so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată si societatea comunistă pot 
fi edificate cu succes numai pe baza 
celor mai înaintate cuceriri ale știin
ței si tehnicii. I>e aici decurge și 
necesitatea de s desfășura larg noua 
revoluție tehnlco-științifică in tara 
noastră, ceea ce presupune realizarea 
unor schimbări revoluționare in 
tehnică, in organizarea muncii, in 
însuși modul de a gindi si a acționa 
al oamenilor.

de largă 
iuă dintre 
leterminant 
ta susținut 
iPrima — 
y a r ă ? u 1 
ia cu 21 de

Chimia românească, ramură de 
vîrf a industriei, sprijinită și im
pulsionată de o valoroasă și compe
tentă activitate de cerfcetare, a în
registrat unul dintre cele mal înalte 
ritmuri de dezvoltare, fiind orientată 
spre satisfacerea nevoilor stringente 
ale economiei naționale. Astăzi, in
dustria noastră chimică își inscrie în 
nomenclatorul său peste 15 000 de 
produse, dintre care numeroase sînt 
realizate prin sinteză fină, unele

în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economies
dintre ele fiind elaborate și produse 
în institutul nostru. Diversificarea 
gamei sortimentale a favorizat, așa 
cum era și firesc, și o implicare 
activă a chimiei în circuitul economic 
internațional, în prezent România 
exportînd produse chimice in peste 
100 de țări.

în ceea ce privește direcțiile în 
care s-a dezvoltat chimia româneas
că, în ultimele două decenii, un 
avint nemaiîntîlnit l-a cunoscut pe
trochimia, care a devenit un impor
tant furnizor de materii prime și 
intermediari pentru industriile de 
fertilizanti, materiale plastice, 
cauciucuri sintetice, fire și fibre sin
tetice, detergent!, solventi etc. Tara 
noastră, care înainte de război nu 
poseda o industrie de sinteză a elas- 
tomerilor. în prezent produce o mare 
cantitate de diferite tipuri și sorti
mente de cauciucuri sintetice, situîn- 
du-se din punctul de vedere al pro
ducției medii de cauciuc în rîndul

țărilor dezvoltate. Acest rezultat 
meritoriu are la bază propria activi
tate de creație, în care rolul hotăritor 
i-a avut tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, fondatoa
rea școlii românești de chimie a 
compușilor macromoleculari.

în cadrul procesului de moderni
zare continuă a industriei chimice a 
crescut ponderea produselor de sin
teză fină și de specialități, care 
cuprinde un bogat nomenclator de 
medicamente, coloranti și pigmenți 
organici și anorganici, lacuri, vopse
le. auxiliari pentru industrie, deter
genta produse cosmetice, arome, 
biostimulatori, reactivi de înaltă pu
ritate, catalizatori, oxizi dubli etc.

Puternic mobilizați de sarcinile și 
indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizi
telor de lucru, efectuate împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în in
stitutul nostru, oamenii muncii din 
Institutul de chimie din Cluj-Napo- 
ca, unitate componentă a Institutului 
Central de Chimie, au desfășurat o 
susținută și complexă activitate de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică, strîns legată de obiectivele 
majore ale Industriei și agriculturii 
românești. Obiectivele de cercetare 
abordate de colectivele noastre de 
specialiști sînt parte Integrantă a 
unor programe prioritare ce și-au 
propus realizarea unor noi tipuri de 
pesticide și intermediari ai acestora, 
produse fotosensibile, arome alimen
tare, reactivi chimici, produse cosme
tice și chimice de uz casnic, mate
riale pentru industria electronică, 
electrotehnică și microelectronică, 
materiale pentru industria aeronau
tică, aparate de laborator și control 
industrial, valorificarea unor mate
riale refolosibile.

Sarcinile ce revin cercetării știin-

Nr. 
crt

Numele 
șl prenumele Domiciliul

Sinteți de acord cu re
ducerea, de către R.S. 
România, cu 5%, a 
armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor 

militare ?
Obs.

„DA- „NU"

NOTĂ : Anexele nr. 2 A ți 2 B la decret se publici Sn 
Buletinul oficial al Republicii Socialiste România.

Nr. 
crt.

Numeie 
șl prenumele Domiciliul

Sinteți de acord cu re
ducerea, de către R.S. 
România, cu 5%, a 
armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor 

militare ?
Obs.

„DA" „NU-

(Continuare tn pag. a IlI-a)

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

Fapte de muncă, fapte de pace
proaspăt reno-ț*

I
Deasupra intrării 

vate a halei principale de pro
ducție a Întreprinderii „Porțela
nul" din Alba lulia, cu cîteva zile 
în urmă tocmai se așeza însemnul 
realizat din porțelan al titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste". în
treprinderea a fost distinsă cu acest 
înalt titlu în urmă cu cîteva luni 
pentru rezultatele deosebite obți
nute in anii precedenți in între
cerea socialistă. înaltul titlu încu
nunează o salbă remarcabilă de 
distincții : unitatea a fost decorată 
-- Z „.l cu „Ordinul Muncii".

( distincții :
* de S ori__„________ _____
( Această scurtă „fisă de identitate'
1 onorează cartea de vizit* "
ț colectiv harnic, angajat

onorează cartea de vizită a unui 
t cu toate

forfele in realizarea și depășirea 
sarcinilor de producție. Titlul de 
erou a fost obținut pe frontul mun
cii, al creației pașnice, modelînd 
în porțelan produse destinate uzu
lui casnic, înfrumusețării cămine
lor si vieții.

Nu este de mirare faptul că îi» 
această unitate, in care muncă, 
zilnic, se găsește la loc de onoare, 
interesul pentru problema păcii și 
dezarmării, susținerea cu ardoare 
patriotică a inițiativelor românești 
se bucură de sprijinul întregului 
colectiv.

— Am participat, ca deputată, la 
recenta ședință a forumului legis
lativ al tării — ne spune tovarășa

Veronica Sandu, secretara comite
tului de partid din Întreprindere. 
Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, documentele 
adoptate, ne-au creat un puternic 
sentiment de satisfacție și adeziu
ne, pe care l-am împărtășit la în
toarcere colegilor de muncă. înțe
legem cu totii că cea mai convin
gătoare aprobare a hotărîrilor lua
te și. in general, cea mai eficace 
armă a păcii este munca. îndepli
nirea cu consecventă si elan a pro
gramelor noastre de dezvoltare și 
modernizare. Pe 10 luni, planul la 
producția marfă a fost îndeplinit 
in proporție de 105,5 Ia sută, rea- 
lizînd o producție suplimentară în

valoare de 18,5 milioane Iei. între
gul spor de producție a fost înre
gistrat pe seama creșterii produc
tivității muncii cu 5,5 la sută, 
peste prevederi. Realizări cores
punzătoare avem și în celelalte 
domenii. Ne preocupăm în pre
zent de realizarea unor noi mase 
de porțelan, de punerea în funcțiu
ne a primului cuptor din tară de 
ardere rapidă a porțelanului și 
amenajarea unui sector de recupe
rare și reutilizare a produselor re
fractare. Menționez aceste fapte de 
muncă pentru că ele constituie ar
gumente puternice care, multipli-
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(Continuare in pag. a IV-a)
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ACȚIUNILE DECISIVE ALE COMUNIȘTILOR 
PENTRU REDRESAREA ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE

(Fapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚARII

0 NOUĂ GRĂDINĂ PE ȚĂRMUL MĂRII

Cu cițiva ani în urmă, slabele re
zultate in producție ale Întreprin
derii de construcții metalice din 
Bocșa, județul Caraș-Severin, fă
ceau ca numele unității să fie frec
vent citat ca exemplu negativ. Cel 
care ar fi trebuit atunci să răspun
dă de bunul mers al producției se 
adăposteau sub plapuma comodă a 
justificărilor : că n-ar fi primit la 
timp materialele, că n-ar dispune 
de dotarea tehnică necesară, că n-ar 
avea suficient personal calificat în 
meseriile de bază... în organizația da 
partid se discuta deschis despre 
unele neajunsuri. Se formulau cri
tici, șe mai. luau și angajamente, se 
întocmeau și planuri de măsuri. 
Apoi ecoul criticilor se stingea îa 
sala de ședințe, angajamentele erau 
uitate, planurile de măsuri rămi- 
neau închise în sertare. Formalis
mul anula bunele intenții și golea 
munca politico-organizatorică de 
conținut Treptat, mentalitatea mi
nimei rezistențe, a tolerării lipsu
rilor, a resemnării a luat în conști
ința unora dimensiunea unei fatali
tăți : asta-i situația, ăștia-s oame
nii, nu-i nimic de făcut.

Și totuși lucrurile s-au schimbat. 
Și s-au schimbat radical. N-au venit 
nici oameni din altă parte, nici în
treprinderea n-a primit o nouă do
tare. Pur și simplu colectivul și-a 
găsit în el însuși forța și voința de 
a ieși din letargia și imobilismul în 
care se cantonase. în conducerea 
întreprinderii au fost numiți oa
meni cu reale calități morale șl po
litice, formați aici, care cunoșteau 
atit ceea ce era bun, cît mai ales 
ceea, ce era mai puțin bun în viața 
colectivului. In organele de partid, 
în organismele democrației munci
torești, au fost aleși comuniști, 
oameni ai muncii cu talent organi
zatoric și spirit de inițiativă. Apoi 
a fost declanșată o ofensivă gene
ralizată împotriva indisciplinei și 
dezordine! de orice fel. Cei mal 
mulți au înțeles că ordinea și dis
ciplina reprezintă prima condiție in 
asigurarea normală a derulării pro
cesului de producție, că fără ele 
nici vorbă nu putea fi de abordarea 
unor probleme mai complexe. Acolo 
unde argumentele s-au lovit de opa
citatea lipsei de înțelegere a nece
sității Întronării rapide a ordinii și 
disciplinei au fost aplicate cu se
veritate sancțiuni administrative și 
pe linie de partid.

Evident, rezultatele nu puteau 
•părea dintr-odată. La Începutul anu
lui 1984, ziarul local „Flamura" mal 
publica un articol critic cu un titlu 
imperativ : „La I.C.M. Bocșa Indi
cele de utilizare a mașinilor și uti
lajelor continuă să fie total neco
respunzător. Pînă cînd ?“. Dar lu
crurile însă se urniseră. Organiza
ția de partid concepuse redresarea 
întreprinderii lntr-o largă strategie. 
Colective ale activului de partid, 
comisiile pe probleme ale comitetului 
de partid, comisiile pe domenii ale 
consiliului oamenilor muncii sa 
aflau la lucru, studiau în secții, 
ziua și noaptea, constatau neconcor- 
danțe In fluxurile de producție, re
zerve nefolosite, forme depășite de 
organizare" a muncii. Cei care pri
meau sarcini, și acești» erau din ce 
în ce mai mulțî, informau frecvent, 
uneori zilnic, despre modul de În
deplinire a răspunderilor încredin
țate, erau criticați clnd vădeau 
semne de delăsare sau sprijiniți cînd 
situațiile erau deosebite. Termenele 
scadente din planurile de măsuri și 
programe nu mai erau trecute cu 
vederea. La punctul de documen
tare politlco-ideologică al întreprin

derii fuseseră afișate panouri cu 
grafice despre nerealizările In pro
ducție. Consfătuirile organizate aici, 
cursurile la învățămintul politico- 
ideologic care dezbăteau teme ca 
ridicarea' nivelului tehnic și calita
tiv al producției, creșterea produc
tivității muncii, aplicarea principi
ilor aUtogestiunii financiare și auto" 
conducerii muncitorești se desfășu
rau sub imperativul necesității de 
a inversa direcția diagramelor de pe 
pereți mai toate coborînd. Aceste 
grafice stau și astăzi la locul lor, 
nu din neglijență, ci ca Îndemn la 
meditație pentru ca asemenea si
tuații să nu se mai repete.

L-am întrebat pe secretarul comi
tetului de partid, tovarășul Ion 
Sanfiroiu, ce metode și forme deo
sebite de muncă a aplicat. „Am fo
losit forme și metode de muncă 
obișnuite, care pot fi tntîlnite in 
toate organizațiile partidului nostru 
— a fost răspunsul. Din experiența 
anilor trecufi am învățat Insă că

VIAȚA DE PARTID

Ia întreprinderea 
de construcții metalice 

Bocșa

activitatea politico-organizatorică 
trebuie să se desfășoare, la fel ca 
și producția, intr-un flux eontinuu. 
Organizația noastră de partid se 
străduiește să asigure in perma
nență cuprinderea, abordarea și so
lutionarea cu maximă operativitate 
a tuturor problemelor ce apar, pro
movarea cu îndrăzneală a noului, 
cunoașterea exactă a modului in 
care se derulează producția, a ten
dințelor negative, a piedicilor și 
lipsurilor ce se mai manifestă in 
diferite compartimente, intervenind 
prompt pentru lichidarea grabnică 
a acestora. Totodată acordăm o deo
sebită atenție repartizării judicioase 
a forțelor, afirmării democrației in
terne de partid, a spiritului critic 
și autocritic, perfecționării activi
tății organelor de conducere colec
tivă, organizării și executării con
trolului îndeplinirii hotăririlor și 
sarcinilor individuale. Măsurăm in 
permanență eficiența muncii noas
tre după criteriul adesea subliniat 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al re
zultatelor concrete obținute in pro
ducție."

Am putea adăuga Ia cele spuse de 
secretarul comitetului de partid nu
meroase exemplificări. Ne vom 
limita numai la una singură. în 
acest an, un client străin dintr-o 
țară cu o bogată tradiție industrială 
a sosit la Bocșa în vederea înche
ierii unui contract. Partenerul avea 
nevoie urgentă de livrarea unor 
Importante cantități de construcții 
metalice. „Fac mai degrabă o în
cercare, a «pus el, deoarece aproape 
că e imposibil să puteți onora ce
rerea noastră în termen de o lună. 
Ne-am adresat șl altor firme, dar 
nu s-au angajat la o asemenea 
treabă." Noul director ol întreprin
derii, tovarășul Victor Creangă, a 
cerut o zi de gîndire. A fost con
vocată o reuniune comună a birou
lui comitetului de partid și a birou
lui executiv al consiliului oamenilor 

muncii eu participarea unor comu
niști din activul de partid. N-a fost 
de fapt o ședință cu luări de cuvînt, 
cu proces-veTbal, cu plan de mă
suri. După ce toți au fost de acord 
ea întreprinderea să-și asume ono
rarea acestui contract, s-a trecut pe 
grupe la organizarea declanșării 
acțiunii. S-au constituit colective 
speciale, au fost stabilite formațiile 
de lucru, asistența tehnică pe cele 
trei schimburi și răspunderile pen
tru aprovizionarea cu materii prime 
și materiale. Fiecare a plecat de la 
această reuniune, care a durat mult 
după miezul nopții, cu imaginea 
clară a ceea ce avea de făcut. A 
doua zi directorul a comunicat 
partenerului că întreprinderea ac
ceptă oferta în, condițiile cerute. în 
adunările de partid, în grupele sin
dicale li s-a explicat oamenilor cu 
argumente convingătoare necesita
tea mobilizării întregii capacități a 
colectivului pentru onorarea la ter
menul stabilit a contractului. Zile 
și nopți s-a muncit in cea mai de- 
săvîrșltă disciplină, cu conștiincio
zitate și simț de răspundere. Secre
tarul comitetului de partid, direc
torul și alți factori de răspundere 
puteău fi văzuți la ore tîrzii con- 
trolind la fața locului stadiul reali
zării comenzii, luînd imediat măsuri 
pentru înlăturarea unor dereglări. 
Cu trei zile mai devreme față de 
termenul prevăzut în contract, im
punătoarele construcții metalice se 
aflau în portul Constanța.

Au trecut de atunci mai multe 
luni, dar oricine din această între
prindere va aduce invariabil vorba 
despre acele zile și nopți fierbinți. 
Ne-au relatat episoade din această 
bătălie muncitorii Anton Klein, 
Traian Ioviță, Constantin Popescu. 
Maistrul Petru Micșa nici nu s-a 
sfiit să pronunțe cuvîntul mîndrie. 
Ne-a povestit, între altele, cum 
cumnatului său, revenit după trei ani 
la Bocșa, nu-i venea să creadă 
ochilor cînd a văzut cum arată as
tăzi Întreprinderea.

Creșterea productivității muncii 
din 1983 pînă în prezent cu peste 
60 la sută, depășirea indicelui pla
nificat de utilizare a mașinilor și 
utilajelor, reducerea cheltuielilor 
materiale, realizarea de. importante 
economii de energie electrică șl 
metal, onorarea tuturor contractelor 
la export, creșterea gradului de ca
lificare a muncitorilor, majoritatea 
înaușindu-și o a doua meserie, mo
dernizarea utilajelor, reorganizarea 
fluxurilor de fabricație și altele 
sînt concludente dovezi ale energiei 
și forței de creativitate ale acestui 
colectiv, care s-a decis să și le pună 
cu vigoare în valoare. Și faptul că 
aici, la întreprinderea din Bocșa, 
comitetul județean de partid orga
nizează adesea schimburi de expe
riență pe cele mai diverse teme 
este o recunoaștere a capacității 
politico-orgapizatorice a' organizației 
de partid dțn întreprindere, a aărei 
activitate reprezintă în prezent un 
model pentru alte organizații de 
partid din județ.

...Pe o plachetă simbolică ce este 
oferită vizitatorilor întreprinderii 
se află Înscrisă o maximă latină : 
„Labor omnia vincit improbuș", ceea 
ce ar însemna : „munca stăruitoare 
învinge orice dificultate". Deviză 
ee caracterizează de fapt, de trei 
ani încoace, strădaniile zilnice ale 
acestui harnic colectiv pe deplin 
încrezător în forțele sale.

Constantin VARVARA 
Ion ». CUCU 
corespondentul „Sclntell"

Construcții moderne la Miercurea-Ciue
Foto : Eugen Dlebiseanu

De veghe la sănătatea vlăstarelor tării
PREOCUPĂRI ALE MEDICILOR DIN RAZA SPITALULUI TERITORIAL LEHLIU-GARĂ

în primul semestru al anului în 
curs, oel mai bun spital din județul 
Călărași s-a dovedit a fi oel din 
Lehliu-Gară. Asupra acestui fapt am 
purtat de eurînd o convorbire cu di
rectorul respectivei unități sanitare 
fruntașe — doctorul Constantin Gre- 
eu, medic primar pediatru.

— Prin oe s-a distins Spitalul Leh
liu-Gară în acest an. față de anii 
trecuti. tovarășe director ?

— Există niște indicatori concretl 
prin prisma cărora se ved>e rât si cum 
mqnoește un colectiv sau altul. De 
pildă, sporul natural al populației : 
în anul 1985 a fost zero — iar în a- 
cest an este 3,5 (pentru prima dată 
cînd e pozitiv la noi).

— Ce înseamnă „la noi"?
<— în 'teritoriul de care răspunde 

spitalul nostru : 10 comune, cu 40 000 
locuitori (dintre oaie circa 10 000 sînt 
copii pină la 16 ani); 10 dispensare 
comunale, o policlinică.

— Alți indicatori ooncludențl pen-1 
tru modul în care lucrează persona
lul medioo-sanitar oe-1 conduceți ?

— Mortalitatea generală; este mal* 
mică decît în anul trecut. Iar mor
talitatea infantilă înregistrează o 
scădere vertiginoasă : de peste 3,5 
ori mai mică fn 1986 față de 1985.

— Să rămînem în... mijlocul copii
lor, șl să adîncim indicatorii spe
cifici.

— Deși, se înțelege, ne ocupăm sl 
răspundem de sănătatea tuturor ce
tățenilor, nu numai a copiilor, ne 
faoe o mare plăcere să spunem că. 
raportlndu-se la anul anterior, nata
litatea a crescut la noi de la 12 la 
mie la 16 la mie. numărul avortu
rilor a scăzut cu 75 la sută, iar în lu
nile scuree pină acum din aoest an 
nu am avut nici un caz de deces- 
mamă. în registrul noilor năseuti de 
la primării, fuseseră înregistrați. (în 
perioada lanuarie-septembrie 1985) 

380 cfe nume; în aceeași perioadă din 
aoest an au fost înregistrate 456 de 
nume.

— Cum se vede, numai sucoese.
— Sînt indicatori care au la bază 

deopotrivă elemente sociale și edu
caționale favorizante. dar și străda
niile personalului medico-sanitar în 
ocrotirea sănătății populației. în 
special a femeii și copilului. Ceea ce 
nu înseamnă, nicidecum, că toate 
sînt bune si foarte bune la noi. Mai 
întîmpinăm și greutăți, mai avem șl 

| CASA CU MULTI COPII Ș j — semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii jiui iiopunu j

deficiente în muncă. Apar uneori 
probleme de deontologie, trebuie să 
muncim și mai . mult, si mal bine 
pentru a îmbunătăți în continuare 
indicatorii, care reflectă eficiența 
muncii noastre. In anul treout. spre 
exemplu, pe teritoriul' de care răs
pundem au avut loc 16 nașteri la 
domiciliu, în anul' aoesta situația s-a 
mai îmbunătățit, dar nu suficient ; 
tot am avut pină acum două nașteri 
la domiciliu. Nu e bine. După opinia 
mea. aoesta este cel mai important 
indicator asupra modului in eara 
medicii iși fac datoria. Un oopil năs
cut acasă, nu intr-o unitate sanitară. 
Înseamnă o portiță lăsată deschisă 
în fața factorilor de risc. Ceea oe nu 
mai poate fi permis în anul 1986, în 
România.

—- Sperînd că progresele vor con
tinua în raza spitalului teritorial 
Lehliu-Gară. să amintim șl citeva 
dintre metodele de muncă folosite da 
personalul medico-sanitar...

Contrastind cu rit
mul trepidant de con
strucție din perime
trul pe care se întin
de acum Combinatul 
petrochimic Midia-Nă- 
vodarî și cu peisajul 
arhitectonic modern 
al stațiunii Mamaia, 
zona de Litoral a Mă
rii Negre cuprinsă in
tre aceste două repere 
rămăsese pînă acum 
așa cițm era parcă de 
la începutul începutu
rilor: apă, nisip, mlaș
tini și stufăriș. O dată 
cu începerea construc
ției Canalului Poarta 
Albă — Midia-Năvo- 
dari, brigadierii de pe 
Șantierul național al 
tineretului au reușit, 
in scurt timp, sd 
schimbe radical acest 
peisaj, transformîn- 
du-l în depozite de 
pămint scos din albia 
noii „Magistrale Al
bastre". Pe parcursul 
celor trei ani cit a 
durat construcția tron
sonului tineretului, de
pozitele de pămint din 
această zonă s-au 
transformat in adevă- 
rati munți mărainip 
de chenarul albastru 
al noului canal și de 
apele mării, mărturie 
a imensului volum de 
muncă depus^ de bri
gadieri si a ritmului

intens in care se 
schimbă relieful tării.

In timpul vizitei de 
lucru efectuată in vara 
aceasta in județul 
Constanța, secretarul 
general al partidului 
a indicat ca „relicve
le" construcției noului 
canal să dispară, iar 
terenul să fie amena
jat și redai agricultu
rii. Ca urmare, atit 
proiectanții, cit și con
structorii au și în
ceput lucrările, conco
mitent, pe noul șan
tier de amenajări fun
ciare. Formațiile da 
șoferi de pe uriașele 
autobasculante și de 
utilaje grele din sub- 
grdinea inginerului Mircea Homencovschi, 
de la Centrala de An
trepriză generală pen
tru construcții hidro
tehnice, s-au organi
zat în două schimburi, 
lucrind -i și noapte la 
transportul, întinderea 
și compactarea pă- 
mîntului, iar cele de 
constructori conduse 
de Andrei Gheorghe 
au jalonat noul teren 
ți au început îngropa
rea conductelor pen
tru irigații.

Acum, această zonă 
constituie cea mai 
mare surpriză pentru 
oaspeții Litoralului. O

— Nu sînt niște metode-miracol, « 
vorba de lucruri știute, dar făcute în 
Ultima vreme mai bine decît altă
dată. Din punct de vedere strict pro
fesional : în toate dispensarele au 
fost examinate și luate în evidentă 
femeile capabile de a deveni mame 
(la întreprinderea „Crinul" — unde 
lucrează 1 600 de muncitoare — exa
minarea nu se mai face anual, ci tri
mestrial); au fost luate măsuri pen
tru internarea in timp util a ma
mei și- a copilului; s-a îmbunătățit 

alimentația sugarului; s-au intensifi
cat acțiunile da urmărire a sănătă
ții copilului la domiciliu: ne-am 
preocupat mal insistent de reduce
rea proceselor de distrofiere la su
gari. Pe de altă parte, din punct de 
vedere educațional : in flecare comu
nă s-au ținut expuneri, au avut loc 
dialoguri între medici șl tineri pen
tru cultivarea dragostei si datoriei 
civice de a avea copii, cît mal mult! 
copii, (care să contribuie si la conso
lidarea familiei), s-au dat cu diver
se prilejuri recomandări asupra în
grijirii noului născut, a sugarului, a 
copilului .pînă la 5—6 ani, au fost 
explicate implicațiile patologice ala 
avortului provocat. Enumerarea ar 
putea continua, dar — repet — sint 
lucruri știute dintotdeauna. numai 
că de cîtva timp, îndrumați si aju
tați îndeaproape de organele de 
partid și de forurile metodologica 
ale județului. Încercăm să le facem 
mai bine.

grădină superbă, pe o 
suprafață de 130 hec
tare, reprezentind cel 
mai nou pămint al ță
rii la marginea lui1' 
dinspre răsărit, se 
ivește acum și crește 
văzind cu ochii. O 
grădină in care deni
velările au fost trans
formate in terase in 
care vor fi plantați 
pomi fructiferi și in 
care complexul de ta
bere pentru copii iși 
vă organiza, incepind 
de anul viitor, o fer
mă legumicolă pro
prie, iar întreprinde
rea agricolă de stat 
Mihail Kogălniceanu 
și cooperativa agrico
lă din Năvodari iși 
vor mări suprafețele 
cultivate eu cereale 
cu 80 și, respectiv. 20 
hectare. Înregistrăm 
cu bucurie angaja
mentul constructorilor 
ca întregul complex 
de lucrări să fie 'în
cheiat încă în această 
lună, urmînd ca ma
rea să se învecineze 
pe țărmul românesc 
eu o nouă grădină.

Georqe 
MIHAESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

— 5i întregul personal Ie face mai 
bine.

— In general, da. Se evidențiază 
însă, dispensarele din comunele Leh- 
liu-Sat (dr, Ellsabeta Roșea), Ni
colae Băloescu (dr. Doina Leucov), 
Lehliu-Gară (dr. Alexandrina Patl- 
lineț) sau Dor Mărunt (dr. Virginia 
pohrib). Acești medici pediatri si 
încă alții, nu precupețesc nimic din 
capacitatea, din timpul și din efor
tul lor când e vorba să stea da 
veghe Ia sănătatea vlăstarelor tării. 
De altfel, metodele de muncă în șina 
nu asigură scopul dorit decît dacă 
medicul e bun. Cînd cetățenii știu 
că medicul e priceput si are dragoste 
de oameni, vin cu încredere Ia el 
șl-I ascultă, si-i urmează sfatul. Cred 
că aici. în creșterea considerabilă a 
receptivității populației fată de ce 
spune medicul, se află, de fapt, ex
plicația îmbunătățirilor din miuioș 
noastră.

— Rețeaua de care vă ocupați dis
pune de un număr suficient de me
dici ?

— Da. Toate posturile de medkS 
sînt acoperite, si chiar cu cadre bine 
pregătite, pe probată competentă, 
Ducem, totuși, lipsă de personal me
dical mediu. Nu mai puțin de 40 la 
sută din posturile respective de 
care dispunem îsi așteaptă încă ccu- 
panțli.

— Sau. mai bine zis, ocupantei*. 
De altfel, după cîte cunoaștem no|, 
în general — Ja nivelul țării — în
cepe să se simtă lipsa cadrelor sani
tare medii; se pare că numărul oelcr 
care ies la pensie este mai mare de
cât al oelor ee îmbrățișează această 
profesie și sînt școlarizați în conse
cință. Este un fenomen care, fără 
îndoială, va fi luaț în considerare și 
reglat de factorii sanitari și din tn- 
vățămint.

Gheorțjhe MTTROI

Modemul magazin universal „Silvanla" din Zalău
Foto: D. Eugen

DOLJ : Noi unități de industrie mică 
și prestări de servicii

Pe baza unul cuprinzător pro
gram coordonat de biroul executiv 
al Consiliului popular județean 
privind autofinanțarea si autogos- 
podărirea unităților administrativ- 
teritoriale. în cadrul consiliilor 
populare, orășenești si comunale 
au fost înființate în perioada ce a

SIGHIȘOARA : Prinde contur noul centru civic
Sighișoara, străvechiul oraș da 

pe Tirnava Mare, a cunoscut, și în 
acest an. prefaceri înnoitoare. In 
aceste zile, in cartierul „Tirnava", 
a fost dat in folosință cel de-al 
115-lea apartament din planul pe 
aoest an. Totodată, prin finalizarea 
construcției primelor 10 blocuri de 
locuit și începerea lucrărilor la un 
mare magazin universal, ale că
rui spatii comerciale vor însuma 
peste 4 100 mp., a început să prin
dă oontur noul oentru civic al mu-

TIRGU BUJOR :
în orașul Tirgu Bujor din jude

țul Galați s-a dat in folosință o 
nouă autogara care completează 
ansamblul de obiective economice 
si sociale ale localității. Autogara 
dispune de o sală de așteptare 
spațioasă si funcțională, ghișee. 

trecut din acest an 54 noi activi
tăți de industrie mică si prestări 
de servicii pentru populație. Prin
tre consiliile populare cu cele mai 
bune rezultate ee numără cele din 
Segarcea. Băilești. Cetate. Dioști, 
Amărăștii de Sus, Drănlc și Poia
na Mare. (Nicolae Băbălău).

nicipiulul. care. în final, va dispu
ne de numeroase apartamente, 
un modem hotel cu 200 locuri, un 
cinematograf, o casă de cultură și 
alte importante dotări social-edill- 
tare. în paralel cu aceste lucrări în 
centrul vechi al municipiului a 
continuat in ritm intens amenaja
rea fațadelor exterioare a peste S0 
de clădiri, în scopul redării aspec
tului original *1 acestora. (Gheor- 
ghe Giurgiu).

Autogara nouă
serviciu de Informații, spații de 
parcare a autobuzelor. Totodată, a 
fost modernizată Strada Ceferiști
lor. care face legătura dintre mo
derna construcție si artera princi
pală a orașului, (btefan Dimitriu).

Amplul proces de adîndre continuă 
a democrației socialiste pe care-1 
cunoaște societatea noastră, mai ales 
în ultimele două decenii, atrage, în- 
tr-o măsură tot mai mare, pe oa
menii muncii la perfecționarea ac
tivității eoonomlco-sociale. în aoest 
context, ' scrisorile pe care oamenii 
muncii le adresează organelor de 
partid și de stat, problemele pe cars 
ei le ridică în cadrul audientelor — 
coroborate cu obligativitatea de a 
studia si cerceta faptele descrise sau 
expuse și a comunica autorilor lor 
rezultatul — reprezintă un important 
mijloc prin care cetățenii patriei 
noastre participă la conducerea tre
burilor obștești, soluționarea propu
nerilor, sesizărilor șl cererilor oame
nilor muncii desfășurîndu-se în baza 
unei legi și a unor hotăriri ale C.C. 
al P.C.R.

în acest climat, în care majorita
tea covirșitoare a cetățenilor cu
noaște bine rostul șl rolul scrisorilor, 
apar uneori situații distonante, ee-î 
drept puține la număr, cînd se tree 
cu vederea principiile ce trebuie să 
stea la baza sesizărilor, clnd se igno
ră obligația elementară de a se res
pecta adevărul în relatarea faptelor. 
Pentru că nu 11 ee facilitează avan
taj* la care nu au dreptul, pentru 
că nu 11 se tolerează încălcarea lega
lității, unii autori de scrisori se 
consideră nedreptățiți, persecutați, 
calomniază în stingă și-n dreapta ; 
ei .neagă efortul celor multi pentru 
mai bine, interpretîndu-1 din punctul 
lor egoist de vedere. Se ajunge In 
acest fel la dezinformarea organelor 
superioare asupra unor realități din 
unitatea sau localitatea respectivă, se 
depun Inutil eforturi deosebite si sa 
efectuează cheltuieli materiale pen
tru verificarea unor sesizări de la 
început neîntemeiate. Ca in cazurile 
pe care le relatăm în continuare.

Din județul Suceava au sosit la 
redacție două scrisori care, deși din 
localități diferite, prin conținutul lor 
ee aseamănă între ele. în esență, au
torii lor afirmă că, drept urmare a 
unor scrisori adresate de el unor 
organe centrale, scrisori care s-ar fi 
dovedit adevărate, ar fi persecutați.

Dar să le luăm pe rînd pe flecare din 
ele. Una este scrisă în numele a 6 lo
cuitori din satul Milișăuți, comuna 
Emil Bodnaraș, dar semnată numai 
de unul singur — Brechler Vasile. în 
primul rînd. se cuvine să facem -o 
precizare. Doi dintre cei în numele 
cărora a fost trimisă scrisoarea, pe 
care nu i-am găsit în comună, au 

■declarat instructorului cu probleme 
juridice la U.J.C.A.P.-Suceava. Mihal 
Rădășanu. următoarele : „Le-am spus 
celorlalți să nu mai fiu trecut Jn 

scrisoare. întrucît' nu mal am nici 
un fel de .probleme cu comuna, acum 
lucrez la Rădăuți, iar situația s-a 
înțîmpiat de mult, în 1983“ (V. Cojo- 
caru, fost șef de coloană la C.A.P.) ; 
„Fostul președinte al C.A.P., Gh. Vi- 
lega, m-a lovit, dar, după cum se 
știe, a fost dat afară. Nici nu am 
cunoștință de această scrisoare, eu 
personal știu să scriu, aș scrie dacă 
am nevoie" (Liviu Popeacu. tracto
rist).

Să vedem ce susțineau ceilalți au
tori ai scrisorii. în 1984 au sesizat 
conducerii partidului unele lipsuri 
petrecute în C.A.P. din localitate, 
drept pentru care — tn urma cerce
tărilor care au dovedit că reclamația 
este întemeiată — președintele coo

Respect pentru lege, 
pentru normele eticii socialiste!

ANCHETA PE URMELE UNOR SCRISORI ,

perativei a fost înlocuit. Acum, afir
mă ei. „sîntem persecutați, priviți cu 
răutate, luîndu-se măsuri de con- 
strîngere". Și relatau, foarte succint, 
ce 1 s-ar fi întîmplat fiecăruia.

Aici se cuvine să deschidem o pa
ranteză mai largă. Au trecut deci 
doi ani de cînd în conducerea C.A.P. 
din comuna Emil Bodnaraș au fost 
aleși oameni capabili, inimoși si 
pricepuțL cu tragere de inimă. îl vom 
aminti doar pe ing. Neculai Seser- 
man, președintele, care, deși tînăr. 
știe să muncească cu oamenii, să le 
canalizeze energia spre fapte cu care 
acum se mîndresc. Este un bun spe
cialist. cu inițiativă, principial si 
drept în relațiile cu cooperatorii, 
toată lumea are despre el numai cu
vinte de laudă.

în acești doi ani s-au schimbat 
multe in bine, cooperativa s-a dez
voltat, producțiile au crescut. Astfel 
valoarea producției globale a C.A.P, 
a crescut în 1985 cu 7,5 milioane și 
în acest an cu încă aproape 9 mi
lioane. în anul curent, in condiții de 
secetă prelungită, s-a obtinut totuși, 
o producție net superioară anilor tre- 
cuți. Dacă In 19S4, sectorul zootehnic 
al C.A.P. Emil Bodnaraș era cel mai 
slab din județ din punctul de ve
dere al producției de lapte, anul 
acesta, planul • fost realizat și de
pășit cu 200 hi în mimai 9 luni, Va

loarea micii industrii și serviciilor 
către populație a crescut de la 4,2 mi
lioane în 1984 la 11,5 milioane ' în 
1986.

Dar autorii scrisorii nu vor să vadă 
toate aceste realizări. Mai mult. în 
loc să contribuie si ei cu ceva la dez
voltarea cooperativei, a comunei, să 
muncească pur și simplu, scriu si 
așteaptă comisii peste comisii care 
să le dea dreptate... dar așa cum o 
înțeleg ei. Si au venit comisii = dar 
din păcate n-au luat măsuri pentru 
ca și autorii scrisorii să intre în le
galitate, să-și respecte Îndatoririle 
lor de cetățeni ai comunei care au 
și obligații, nu numai drepturi.

îl întrebăm pe Dumitru Gdvarîuc. 
om la 55 de ani, cum este „persecu

tat" șl ce argumente aduee în spriji
nul acestei grave afirmații.

— Da — spune el — sînt persecutat 
pentru vă m-au reclamat (cei din 
conducerea consiliului popular și a 
C.A.P. — n.n.) la comisia pentru ve
rificarea provenienței bunurilor, po- 

■trivit Legii 18. M-am judecat tot anul 
1985 : cei de la comisie au considerat' 
că nu justific proveniența licită a 
unor bunuri in valoare de peste 
65 000 lei, dar tribunalul județean 
mi-a admis recursul si nu m-a scos 
dator cu nimic.

L-am asigurat că. din investigațiile 
făcute Împreună cu comitetul jude
țean de partid, nu rezultă că sesi
zarea de a l se verifica proveniența 
licită a bunurilor, conform Legii nr, 
18, ar fi fost făcută de cel Pe care el 
11 bănuiește — cu toate că ar fi 
putut-o face liniștiți, fără să se con
sidere că ar fi un caz de persecuție. 
Oricine ar fi putut să se întrebe de 
unde atita „agoniseală" la Covarluc 
— o vilă care valorează sute de 
mii de lei și alte anexe, pentru care 
a prezentat acte cum că a cheltuit 
peste 200 000 lei, fără a mai socoti 
manopera, cu un gard de ciment și 
pivniță, cum nu mai are nimeni în 
sat, cu bunuri mobile și fonduri bă
nești considerabile — cînd el a lu
crat doar ca... paznic sezonier (!!!) 
la C.A.P.

Un alt ..argument" adus de inter
locutor în sprijinul afirmației că ar 
fi „persecutat" îl constituie refuzul 
conducerii C.A.P. de a-1 mal încadra 
ca paznic. Refuz pe deplin întemeiat, 
deoarece cel în cauză a fost judecat 
și a primit două condamnări — de 
6 și, respectiv. 7 luni — pedeapsă 
executată. Ar încălca legea dacă l-ar 
angaja.

Autorul scrisorii consideră tot ca 
„persecuție" și faptul eă nu 1 s-a 
eliberat certificat de producător pen
tru a-și valorifica pe piață unele 
produse, obținute de pe lotul de fo
losință individuală. -- pe care«l de
ține ilegal, deoarece nu execută mi
nimul de norme de muncă în C.A.P.

Si atunci — cine pe cine persecu
tă? Nu cumva D. Covarluc este cel 
care persecută si legea sl obștea ? 
Nu cumva singura culpă a organelor 
locale este că-i îngăduie lui D. Co- 
variuc să uzeze ilegal de pămîntul 
C.A.P.-ului, să negustorească fără 
autorizație, să nu-șl îndeplinească 
obligațiile legale ?

Un alt „persecutat", semnatar al 
scrisorii, este și Huțuleac P. Petru, un 
tînăr de 28 de ani, voinic ca bradul și 
Plin de sănătate. A terminat liceul 
agricol din Rădăuți, după care a lu
crat doi-trel ani ca sef de fermă ve
getală in C.A.P. în 1983, deci, pe 
timpul vechil conduceri a C.A.P., 1 s-a 
desfăcut contractul de muncă pentru 
incompetență. Judecătoria din Ră
dăuți. unde s-a adresat, nu i-a dat 
dreptate, tribunalul din Suceava i-a 
respins recursul, după care s-a adre
sat Procuraturii Generale în vederea 
promovării unui recurs extraordinar. 
Șj uite așa, de 3 ani de zile stă de
geaba si... scrie peste tot în aștep
tarea vechiului post de șef, deși in 
cooperativă si în alte locuri — aso
ciații intercooperatiste și combinate 
de stat pentru creșterea vitelor, di
ferite întreprinderi din zonă etc. — 
este nevoie de oameni buni do 
muncă,

îl întrebăm ee « făcut în acest 
timp.

— Am muncit ai în C.A.P. — afir
mă el.

Evidența muneîi la C.A.P. est* ți
nută corect. Din ea rezultă eă pre
zența semnatarului scrisorii la mun
că a fost cu totul întimplătoare. de 
o raritate pe care nici el nu o con
testă.

— De ce nu mergeți la muncă în 
C.A.P., dacă aveți rezultate bune și 
comportare corespunzătoare, consi
liul de conducere vă va aprecia ca 
atare și vă poate încredința un post 
corespunzător ?

— Dar cum sț mă due eu, care am 
liceul, eu sapa ,'în spate, alături d* 
toți cooperatorii ?

Cu o asemenea mentalitate nu-1 de 
mirare că cel în cauză nu dorește 
altceva dedt. să vină alte șl alte co
misii care, pină Ia Urmă, cine știe, 
poate îi vor satisface dorința. în co
mună mai sîAt țel puțin 40 de ab
solvenți ai lifVilui care, cum este și 
firesc, munca,: în diferite locuri. în 
cooperativă, ajută părinții să-și 
realizeze eîțjp(nai multe norme etc., 
fără să prefa'idă funcții de „șefi".

Despre up alt autor al scrisorii, 
loan Saudfcredem că a nimerit cu 
totul întinjwător în acest grup. pen
tru că nici în sesizare șl nici în dis
cuția purtată cu el nu a adus vreun 
argument sau vreo dovadă că ar fi 
persecutat, fără să piardă timpul în 
așteptarea schimbării sapei cu mapa.

Ultimul autor al scrisorii, de fapt, 
singurul semnatar real al acesteia, 
după cum am mai arătat, se numește 
Brechler Vasile si muncește ca teh
nician operator Ia punctul de însă- 
mințări artificiale veterinare în, co
mună. „Persecutarea" Iul se rezumă 
la faptul că In urmă cti citeva luni, 
în interesul si pentru buna desfășu
rare a acestei activități, oficiul jude
țean de reproducție și selecție, de 
comun acord cu organele locale, l-a 
mutat din satul Milișăuți in satul 
laslovăt — teț in aceeași funcție ri 
cu aceeași retribuție, tot in aceeași 
comună — dar la o distanță cu 2 km 
mai mare ca înainte. în rest nimic 
altceva. Cît despre faptul că deși nu 
efectuează normele de muncă prevă
zute, deține lot în folosință indivi
duală, nu e bucuros să discute. Ar 
„cădea" argumentul „persecuției".

Cam la atit se reduc „persecuțiile" 
Ia care, chipurile, ar fi supus! autorii 
scrisorii. Concluziile aproape se im
pun de la «ine. Le votp înfățișa în- 
tru-n articol viitor. împreună eu alt 
oaz de „reclamagiu" epistolar.

Neculai ROȘCA 
Sava BliJlNARlU 
corespondentul „Scînteii*
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——- ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII------—

La obiect, despre sporirea

necontenită a performanțelor

și competitivității produselor
în forumul democratic al repre

zentanților oamenilor muncii de la 
Întreprinderea de echipament hi
draulic Rimnicu Vîlcea, dezbaterile 
s-au concentrat cu deosebire asupra 
problemelor legate de sporirea per
formanțelor și competitivității pro
duselor. Analiza a avut ca punct de 
plecare cîteva date concludente cu
prinse In darea de seamă a consi
liului oamenilor muncii ; în perioada 
ce a trecut din acest an, planul de 
export a fost îndeplinit în proporție 
de 110 la sută ; produsele noi șl mo
dernizate în totalul producției-marfă 
au atins 33,5 la sută ; pe parcursul 
acestui an au fost asimilate și intro
duse in fabricația de serie 37 sorto- 
tlpodimensiunl de noi produse.

— Este un salt evident ca. de la 
numai 300 000 lei cît reprezenta ex
portul unității noastre cu cîțiva ani 
în urmă, să ajungem acum să livrăm 
peste hotare 46 la sută din totalul 
producției — preciza în cuvîntul său 
inginerul Sorin Ghiță, șeful atelie
rului prelucrări mecanice.. Una din
tre explicațiile acestui progres se re
găsește. în preocuparea susținută a 
întregului colectiv, de la inginer la 
muncitor, pentru aplicarea de soluții 
tehnice, tot mai eficiente in vederea 
modernizării necontenite a tehnolo
giilor. Dar. aș întreba eu. se poate 
considera că am epuizat posibilitățile 
de perfecționare a fabricației ? Desi
gur că nu. Colectivul atelierului pre
lucrări mecanice, reevaluîndu-și pro-

între-

pot fi 
ca de 
anului

pentru regenerarea termici a nisipului. Se impune 
înceapă proiectarea, pentru ca in primele luni ale 
putem aplica in practică această măsură."
Radu, maistru la secția echipări electrice unicate a 
de panouri și tablouri electrice Alexandria. „Este bine știut

la dezbateri
Din cuvîntul participantilor

La întreprinderea de echipament hidraulic din Rîmnicu Vîlcea Foto : E. Dichlseanu^

Vasile Bolec, maistru la întreprinderea de Izolatoare electrice din 
sticlă Botoșani ; „in perioada care a trecut din acest an s-au luat, In- 
tr-adevăr, o serie de măsuri care au contribuit la reducerea consu
murilor materiale. Astfel, prin metalizarea matrițelor folosite la pre
sarea izolatoarelor a crescut durata lor de funcționare ji s-au dimi
nuat mult pierderile tehnologice. Totodată, prin depozitarea in con
tainere a corpurilor izolante in timpul detensionării s-a micșorat pro
centul de spargeri, iar cheltuielile s-au redus cu circa 90 000 lei. 
Totuși, cred că nici maiștri, nici grupele sindicale si nici consiliul 
oamenilor muncii nu au insistat suficient pentru întărirea spiritului 
gospodăresc în toate secțiile de fabricație. Or, așa cum s-a arătat si 
in darea de seamă, în anul viitor va trebui să reducem cheltuielile 
materiale cu cel puțin 20 la sută. Cum vom putea îndeplini această 
sarcină 1 Desigur, in bună parte prin perfectionarea tehnologiilor de 
lucru. Avem insă multe rezerve nevalorificate la fiecare loc de muncă 
și trebuie să ne preocupe mai mult economisirea materiilor prime 
și materialelor. Este necesar deci să fim mai buni gospodari".

Ion Baie, muncitor In secția turnătorie a întreprinderii mecanice 
Alba Iulia : „în turnătorie se consumă anual o mare cantitate de ni
sip, din care 40—45 000 tone nisip nou. întâmpinăm multe greutăți in 
aprovizionarea cu nisip de turnătorie, îndeosebi în timpul iernii, eu 
descărcarea vagoanelor care transportă nisipul de la zeci de kilo
metri. Noi avem capacitatea tehnică să rezolvăm cu forțe proprii pro
blema regenerării termice a nisipurilor de turnătorie. Un calcul esti
mativ ne arată că, anual, se pot regenera 15 000 tone nisip. Deci, vom 
renunța să mai aducem acest nisip de la mari distanțe și cu chel
tuieli deosebite. Cuptoarele de uscat nisip din întreprindere 
adaptate 
acum să 
viitor să

Petre 
prinderii 
faptul că, datorită profilului, zilnic, în unitatea noastră se vehiculează 
importante cantități de materii prime și materiale, aparatură si insta
lații electrice expediate de furnizori, tn același timp, un mare volum 
de producție terminată se livrează beneficiarilor întreprinderii. Pen
tru evitarea unor cheltuieli neeconomicoase, reducerea consumului de 
carburanți și de manoperă, descongestionarea în anumite perioade a 
unor spații din secții și ateliere, ocupate cu produse finalizate care 
așteaptă mijloacele de transport auto — propun urgentarea materia
lizării proiectului privind prelungirea căii ferate din apropiere, pe o 
distanță de circa 800 metri, pînă la întreprinderea noastră, proiect 
elaborat în urmă cu aproape doi ani și înaintat spre avizare foru
rilor de resort".

' > ■
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Opinii, completări la articolul:

TRANSPDRTUi IN SGIfflLIIW - INTRE CEBINTEIE EFICIENȚII, ALE FOLOSIRI DEPLINE 
A CAPACIIM SI DNELE PROCI 01 GONSEBNIE PĂGUBITOARE"

Cînd am citit articolul „Transpor
tul In agricultură între cerințele efi
cientei, ale folosirii depline a capa
cităților șl unele practici cu conse
cințe păgubitoare", din ziarul „Scîn
teia" am avut senzația că reporte
rul a făcut documentare și în I.A.S. 
Mihail Kogălniceanu din județul 
Tulcea. Majoritatea cazurilor semna
late în articolul respectiv se regăsesc, 
zi de zi. si in activitatea din între
prinderea noas
tră, mai exact în 
relațiile noastre 
de „colaborare" 
(am puș în ghili
mele acest cuvînt 
fiindcă numai de 
colaborare nu este 
vorba cu I.T.A. 
Si I.T.S.A.I.A. din 
județul Tulcea). 
încă de la înce
putul anului am 
încheiat contract 
de transport cu
I.T.S.A.I.A. am defalcat planul res
pectiv pe trimestre, luni și zile. De 
asemenea. In fiecare campanie de re
coltare contractăm cu I.T.A. mij
loacele necesare pentru transportul 
producției din cîmp. Numai că, pla
nurile respective în mare măsură 
rămîn doar pe hîrtie. în această 
toamnă, de exemplu, din cele peste 
20 00<! tone de produse agricole • re
coltate aproapa jumătate le-am 
transportat eu cele 6 autocamioane 
proprii și cu 10 cupluri de cite 2 re
morci tractate de tractoare, confrun- 
tindu-ne cu serioase greutăți. Auto
camioanele contractate pentru cam
pania de toamnă — 60 tone pe zi de 
la I.T.S.A.I.A. și 50 tone pe zi de la 
I.T.A. — nu au fost prezente în to
talitate in nici una din zile, timp de 
mal bine de 2 luni. In timp ce mij
loacele din parcul propriu au efec
tuat oîte 4—5 curse pe zi,- la o distan

pria capacitate tehnică $1 de produc
ție. se angajează să depășească sar
cinile de export ce-i vor reveni în 
1987 cu cel puțin 30 milioane lei.

Așa cum au subliniat numeroși 
participant! la dezbatere, un rol ho- 
tărîtor pentru sporirea competitivi
tății produselor revine compartimen
tului de proiectare. Aici există un 
colectiv inventiv, priceput. Astfel,

La întreprinderea 
de echipament hidraulic 

Rîmnicu Vîlcea

inginerul proiectant Simlon Clehir- 
dan, a adus drept argument faptul 
că proiectarea si asimilarea cu forțe 
proprii a acumulatoarelor de 315 bari 
au făcut ca tara noastră să se situe
ze printre puținele în lume care fa
brică astfel de produse de cea mai 
înaltă tehnicitate. „Deci cînd ne pro
punem ceva și.acționăm ferm pen
tru înfăptuirea a ceea ce am stabilit 
rezultatele sînt și ele pe măsură — 
spunea inginerul. în prezent, de 
exemplu, sîntem preocupați de im
plementarea dispozitivelor hidraulice 
și modulate și de dotarea mașinilor- 
unelte cu acestea, ceea ce va permi
te realizarea unor produse de Înaltă 
calitate și creșterea mai accentuată 
a productivității muncii".

ță de 15—30 km, cele de Ia I.T.A. și 
I.T.S.A.I.A. au făcut cel mult două 
drumuri. Șoferii retribuiți de noi, 
fiind plătiți la tone/kilometri, au 
transportat fiecare, pe zl, cite 48—50 
tone, iar cei de la unitățile specia
lizate dc transport doar 30—22 
tone/zi. în mod normal, șoferii sînt 
programați să sosească în cîmp, la 
locul de încărcare, la ora 7. Să nu 
mai vorbim că uneori e nevoie să se 

Se impune o analiză 
aprofundată

transporte producția șl noaptea - pen
tru a nu o pierde, ceea ce am făcut 
în mai multe rtnduri In această 
toamnă cu șoferii și mecanizatorii 
retribuiti de unitatea noastră. Cei de 
la I.T.A. și I.T.S.A.I.A. vin cînd vor 
sau cînd pot. De regulă, după orele 9 
pînă pe la 13—14. Am discutat de ne
numărate ori cu șoferii respectivi, am 
încercat să-i conving atît pe ei, cît și 
pe șefii de coloane sau de autobaze 
să respecte prevederile contractuale. 
Nu am obținut insă nici un rezultat. 
Fiecare invocă tot felul de greutăți : 
ba lipsa pieselor de schimb, ba in
disciplina unor șoferi, ba necesitatea 
respectării unui program de lucru 
strict care la aceste unități este între 
orele 7 și 17, iar activitatea efecti
vă de transport începe abia după 
orele 9. De nenumărate ori au invo
cat lipsa motorinei. Mai exact, șo
ferii au pus condiții : „Dacă vreți să

auIntervențiile altor vorbitori 
scos în evidentă șl unele datorii 
neonorate de către compartimentele 
de proiectare. Șeful formației de su
dori, Alexandru Ceapă, bunăoară, 
s-a referit la necorelarea procedee
lor de sudură utilizate cu tipurile de 
oțeluri folosite la executarea corpu
rilor de cilindri și a altor repere. Un 
important cîmp de afirmare a spe
cialiștilor din sectoarele de proiec
tare și pregătirea fabricației îl oferă, 
după cum a precizat bobinatorul 
Marcel Ionescu, atelierul servovalve, 
unde continuă să rămînă nerezolvate 
mai multe probleme legate de con
ceperea și execuția unor dispozitive, 
precum și a anumitor echipamente 
necesare la efectuarea probelor și 
testărilor de , control la întreaga 
gamă de servovalve. La aceeași idee 
s-a referit și maistrul Ion Popa care, 
apreciind colaborarea statornicită 
între producție și serviciile tehnice, 
a insistat asupra necesității diversi
ficării aparaturii de control fie cu 
forte proprii, fie apelînd la furnizori 
specializați. „Calitatea produselor 
este nemijlocit legată de calitatea re
parațiilor la mașinlle-unelte — a 
spus la rîndul său inginerul Ion Du- 
mitrana. De aceea, este necesar ca 
și acestei activități să-i acordăm 
maximum de atenție". „Exigențele 
producției ce va fi destinată expor
tului în 1987 — aprecia economistul 
Dumitru Dlncă — impune să asigu
răm o pregătire profesională riguroa
să a tuturor muncitorilor și specia
liștilor".

Dezbaterile, desfășurate sub sem
nul responsabilității muncitorești, 
s-au concretizat într-un cuprinzător 
program de măsuri organizatorice și 
tehnico-economice de natură să ri
dice pe un plan calitativ superior 
activitatea productivă a colectivului 
de oameni ai muncii de la această 
tînără întreprindere a municipiului 
Rîmnicu Vtlcea. asigurînd condiții 
pentru sporirea substanțială a ex
portului de produse fabricate aici.

Ion STANCIU 
corespondentul „Sclnteli

mai venim de mîine, ne dati moto
rină".

Dacă ne referim la eficiența trans
portului, trebuie să spun că această 
activitate cîntărește foarte greu în 
balanța cheltuielilor unității noastre. 
Folosirea unui autocamion din par
cul propriu într-o zi în condițiile 
cînd efectuează 4—5 curse ne costă 
475 lei, în timp ce la I.T.A. și 
I.T.S.A.LA. plătim pentru cele 10 

ore cît stă un au
tocamion în între
prinderea noas
tră într-o zi, in
diferent ce canti
tate de produse 
transportă, 1500 
lei.

De ce se întîm- 
plă toate aceste 
anomalii 7 Cau
ze sînt mal mul
te. Depistarea lor 
necesită o anali
ză amănunțită și 

competentă. Multe nereguli apar 
fiindcă șoferii nu sînt cointe
resați să transporte cît mai multe 
produse, ci pe ei îi interesează să fie 
pontați cît mai multe ore. Concen
trarea parcului auto în unitățile spe
cializate a avut la bază rațiuni de 
eficientă, s-a urmărit folosirea cu 
înaltă productivitate a mijloacelor 
de transport. Dar realitatea arată că 
acum unitățile agricole stau pur , și 
simplu la bunul plac al șoferilor sau 
șefilor de coloană care decid dacă 
transportă sau nu recolta din cîmp. 
Ba mai mult, șoferii respectivi obțin 
lună de lună retribuții mult mai 
mari decit șoferii din unitățile agri
cole.
Neculai DOBRE
directorul I.A.S. Mihail Kogâlniceanu, 
Județul Tulcea

Eforturile proprii sa fie susținute

și de centrală
Au mai rămas aproape două lunt 

pină la încheierea primului an de 
activitate din cel de-al optulea cinci
nal. Este o perioadă în care, așa 
cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, eforturile tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii tre
buie îndreptate, deopotrivă, în direc
ția îndeplinirii exemplare a planului 
pe 1986 și a pregătirii în condiții 
corespunzătoare a producției anului 
viitor. Această cerință majoră a 
străbătut ca un fir roșu și dezbate
rile din cadrul adunării generale a 
reprezentanților oamenilor muncii de 
la Șantierul naval din Giurgiu. Ast
fel. s-a subliniat faptul că — tinînd 
seama de realizările „la zi" — se 
prelimină o depășire substanțială a 
sarcinilor de plan pe 1986 la toti in
dicatorii. Așa. de pildă, datorită pre
ocupărilor pentru organizarea mai 
bună a muncii și promovarea pe 
scară largă a unor tehnologii noi de 
fabricație, pînă în prezent au fost 
puse la dispoziția economiei națio
nale, suplimentar, un împingător de 
2 X 300 CP și două stafii de pompare 
plutitoare pentru sistemele de iriga
ții. De asemenea, pentru partenerii 
externi au fost livrate în avans cu 
60 de zile două barje de 1 600 tone, 
iar pe cala de lansare se află ultima 
navă din planul de export pe acest 
an. Totodată, a început debitarea 
primelor nave din programul de ex
port pe 1987. în fine, au fost apli
cate un șir de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care au Condus la econo
misirea a 140 tone metal, 680 MWh 
energie electrică și a 693 tone com
bustibil convențional. Toți ce! ce au 
luat cuvîntul în cadrul adunării ge
nerale. printre care lăcătușul Marin 
Gudina, inginerul Gheorghe Necula 
și eoonomista Petruta Gorescu, au 
subliniat că aceste realizări fizice au 
fost obținute în principal pe seama 
aplicării în practică a programului 
de măsuri privind creșterea mai acJ 
centuată a productivității muncii, in
dicator care în perioada ce a trecut 
din acest an a sporit cu 8,1 la sută duoției pe secții, încărcarea rațională 
fată de prevederile planului.

Pe baza experienței valoroase do- 
bîndlte pînă acum, adunarea gene
rală a desprins concluzii practice și 
a stabilit măsuri și acțiuni care se 
impun pentru a asigura înfăptuirea 
în cele mai bune condiții. încă din 
prima zi. a sarcinilor sporite ce re
vin colectivului de aici pe anul 1987.

întreprinderea agricolă de stat 
Giarmata, județul Timiș, este o uni
tate complexă, cu sectoare vegetale, 
de creștere, a animalelor și vitipomi- 
cole, situată într-o zonă collnară cu 
soluri predominant podzolice. în 
acest an, deși natura a fost mai 
puțin darnică, am înregistrat cela 
mai ridicate producții vegetale și 
animaliere din istoria unității noas
tre. îndeplinind 
si chiar depășind i 
indicatorii de 
plan, inclusiv la 
beneficii.

în cursul unui 
an. unitatea noas
tră are de trans
portat tn medie 
peste 60 000 tone 
de cereale, fruc
te. struguri, fura
je si producție 
secundară. Pentru 1986, noi am 
contractat cu I.T.S.A.I.A.^ o ca
pacitate de transport pentru 
57 000 tone (inclusiv pentru sec
torul de investiții). Din păcate, 
această unitate specializată de trans
port pentru agricultură nu și-a 
onorat decit într-o foarte mică mă
sură obligațiile contractuale, mai pre
cis doar în proporție de 11 la sută, 
în campania de toamnă, I.T.S.A.I.A. 
ne-a pus la dispoziție, tn medie zil
nic, cite trei camioane, cu o capa
citate de 40 tone, cînd de fapt 
necesarul nostru era de circa 150 
tone. în aceste condiții, am fost 
obligați să folosim cele 100 de 
remorci din dotare și să ape
lăm, în același timp, la cea
laltă întreprindere de transport 

„Practic, pentru anul viitor avem de 
făcut față unor creșteri substanțiale 
la toți indicatorii — spunea în cu
vîntul său Petre Niculescu, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii. Spre exemplu, producția-marfă 
industrială va fi mai mare cu 35 la 
sută fată de planul acestui an. In 
unități fizice, va trebui să realizăm 
o gamă foarte largă de împingătoa- 
re. dragi, macarale plutitoare, stații 
de pompare, barje ș.a.. iar produc
tivitatea muncii va spori cu 34,3 Ia 
sută. Desigur, aceste sarcini de plan 
sporite impun eforturi mari din 
partea noastră, a tuturor, pențru a 
asigura condițiile necesare demarării 
corespunzătoare a producției anului 
viitor. Mă refer, în primul rlnd, la 
pregătirea și ridicarea nivelului pro

Șantierul naval din Giurgiu

fesional al personalului muncitor, 
întărirea ordinii și disciplinei. îm
bunătățirea în continuare a organi
zării producției și a muncii".

Abordînd și alte laturi importanta 
ale pregătirii producției anului vi
itor, inginerii Marian Rădoi și Cor
nel Miron, maistrul Tănase Sorica 
și alți participanți la discuții au in
sistat în cuvîntul lor asupra nece
sității punerii în continuare în va
loare a tuturor rezervelor interne, 
care să conducă la creșterea și mai 
accentuată a productivității muncii, 
indicator pe seama căruia în anul 
1987 urmează să se realizeze aproape 
întregul spor de producție. în acest 
sens, s-au făcut propuneri care au 
și fost incluse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice adoptat de a- 
dunarea generală și care se referă 
la organizarea unor formații com
plexe de lucru care să poată face față 
proceselor de fabricație tot mai com
plexe, planificarea judicioasă a pro- 

a capacităților de producție, aprovi
zionarea ritmică cu materii prime și 
materiale.

Un loc aparte In cadrul dezbate
rilor a fost rezervat încheierii din 
vreme a contractelor economice pri
vind aprovizionarea tehnico-materia- 
Iă șl asigurarea desfacerii întregii 
producții. Adunarea generală a apre-

— I.T.A., care, trebuie să recunoaș
tem, a răspuns cu mai multă solici
tudine la cerințele noastre.

O altă greutate de care ne-am lo
vit în relațiile noastre cu I.T.S.A.I.A. 
a constat în lipsa cronică de moto
rină — invocată de șoferi — de care 
au suferit mai tot timpul mijloacele 
respective de transport. în această 
situație, am fost nevoiți să le asigu

Obiective
neindeplinite

răm noi carburanții necesari, nelm- 
păcîndu-ne nici o clipă cu ldeea că. 
din cauza nerecoltării la timp sau a 
netransportării Imediate a produc
ției din cîmp, să înregistărm pier
deri de produse amtnind însă execu
tarea altor lucrări pe care apoi le-am 
realizat cu eforturi deosebite, cu 
suprasolicitarea atît a utilajelor, cît 
și a eforturilor oamenilor pentru a 
putea să ne înscriem totuși în limi
tele perioadelor optime. La toate 
acestea se adaugă indisciplina per
manentă a șoferilor de la I.T.S.A.I.A., 
care nefiind controlați decit arareori 
de către șefii de coloană sau auto
bază — între noi fie spus, aceștia îșî 
au sediul la Timișoara — s-au pre
zentat deseori la lucru tlrziu, J-au

la 
de

ciat că este un fapt pozitiv că 
această dată întreaga producție 
nave planificată la nivelul anului 
1987 are desfacerea asigurată prin 
contracte ferme, iar documentația 
de execuție este elaborată în pro
porție de 80 la sută. In schimb, adu
narea generală a criticat faptul că 
la Centrala navală din Galați nu s-a 
întreprins încă nimic pentru asigu
rarea documentației do execuție și 
a bazei tehnico-materiale necesare 
pregătirii fabricației noilor barje de 
3 000 tone. In adunarea generală s-a 
spus, pe bună dreptate, că barjele 
de 3 000 tone sînt produs^ de înaltă 
tehnicitate, care necesită o tehnolo
gie aparte, materiale deosebite, pre
cum și o forță de muncă superior 
pregătită. Or, toate acestea nu se 
pot realiza peste noapte. Este ne
voie de timp și deci trebuie gră
bite toate pregătirile necesare. De 
asemenea, a fost făcută o ob
servație critică privind creșterea 
răspunderii compartimentului de spe
cialitate din șantier pentru buna 
aprovizionare tehnico-materiată. S-a 
cerut, de pildă, să se renunțe la 
practica păgubitoare a așa-zisei a- 
provizionări de moment, de pe o zi 
pe alta, și să se treacă la o apro
vizionare de perspectivă, în confor
mitate eu graficul de fabricație al 
fiecărei nave. Totodată, adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii de Ia Șantierul naval din 
Giurgiu a solicitat ca in cadrul con
tractelor încheiate să se livreze 
neîntîrziat cele 8 motoare navale de 
la Reșița, 880 tone tablă navală de 
Ha Combinatul siderurgic Galati șl 
195 tone oțel lat cu bulb de la în
treprinderea „Laminorul" din Brăi
la. Nu trebuie uitat că aceste mo
toare și materiale sînt indispensabile 
pentru finalizarea in bune condiții a 
întregii producții pe 1986 și pentru 
pregătirea producției anului viitor.

Așa cum a hotărît adunarea gene
rală a reprezentanților oamenilor 
muncii, soluționarea din vreme a 
tuturor acestor probleme trebuie să 
se situeze mereu în atenția orga
nului colectiv de conducere, asigu- 
rîndu-se toate condițiile pentru rea
lizarea exemplară a planului pe 
acest an, a se crea o bază solidă 
pentru Înfăptuirea sarcinilor sporite 
din anul viitor.

Ion MANEA
corespondentul „Sclnteli"

lăsat cu mult mai devreme decit o 
cereau nevoile producției, „plingîn- 
du-se“ mereu de lipsă de piese de 
schimb, cauciucuri, de uleiuri, ast
fel _că uneori nici o treime a unei 
zile de muncă nu o foloseau pentru 
desfășurarea activității de transport. 
Am citit cu atenție și articolul pu
blicat de ziarul „Scînteia" din 26 oc
tombrie a.c. iii legătură cu unele 

aspecte constatate 
la I.A.S. Urziceni 
și I.A.S. Balaciu, 
care de fapt se 
regăsesc aidoma 
si la noi. Aceasta 
îmi dă convinge
rea că obiectivele 
stabilite prin în
ființarea între
prinderii de trans
port pentru agri
cultură — redu

cerea consumului de carburanți și 
folosirea rațională, la întreaga 
capacitate, a mijloacelor de trans
port — n-au fost îndeplinite, 
deși unitatea respectivă beneficia
ză șl de o schemă destul de în
cărcată de Încadrare cu perso
nal, dacă avem în vedere faptul 
că, atunci cînd mijloacele de 
transport aparțineau I.A.S.-ului, co
ordonarea acestei activități . era 
asigurată de un număr mult mai 
mic de persoane care atunci cînd 
nu era vîrf de transport participau 
efectiv la alte lucrări în unitate.

Inq. Ioan GHEORGHIU 
directorul I.A.S, Giarmata, 
Județul Timiș

- soluții prompte,- 
eficiente din 

partea cercetării 
științifice
1 ’

(Urmare din pag. I)
țifice din domeniul chimiei pentru 
noua etapă ce urmează să o 
parcurgem in cincinalul 1986—1990 
sporesc cantitativ și calitativ, ele 
fiind jalonate cu clarviziune de Di
rectivele Congresului al XIII-lea al 
partidului. Pe baza acestor preve
deri, în actualul cincinal industria 
chimică și cea petrochimică își vor 
spori rolul de furnizoare de materii 
prime și produse finite, dezvoltîn- 
du-se într-un ritm anual superior 
celui al industriei în ansamblu. în 
acest scop se va îmbunătăți struc
tura și se va moderniza producția 
de produse albe rezultate din pre
lucrarea superioară a țițeiului, pro
ducția de hidrocarburi chimizabile, 
producția de îngrășăminte lichide și 
complexe, a produselor de biosin- 
teză, de sinteză fină șl specialități, 
de materiale plastice, de cauciucuri 
și altele.

în spiritul sarcinilor stabilite da 
recenta Plenară a Consiliului Națio
nal al Științei și învățămîntului, 
opțiunea în favoarea acestor obiec
tive presupune In primul rînd valo
rificarea superioară și integrală a 
materiilor prime, pe baza tehnologi
ilor de vîrf și a utilajelor moderne, 
capabile să realizeze produse efici
ente și competitive, cu consumuri 
specifice reduse și calități tehnice și 
economice superioare. Totodată, 
aceste preocupări trebuie susținute 
de o intensă activitate de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
care să conducă la perfecționare^ 
actualelor tehnologii și creare^ altora! 
cu totul noi, unele neconvenționale'; 
cu alte cuvinte, crearea unei n'oi 
civilizații tehnologice, a unui’ .nou 
tip de creștere economică perttru 
satisfacerea necesităților științific 
determinate. \

Trăind intr-o epocă de tranziție <5ș 
la energetica bazată în principal pț 
hidrocarburi la cea bazată pe surse 
inepuizabile și regenerative, tind 
criteriul energetic determină mu rail ir’ 
structurale în tehnologie, schimbări 
caracterizate mai ales prin dezvol* 
tarea prioritară a ramurilor, produ
selor și tehnologiilor cu consumuri 
reduse de energie înglobată, inclusiv 
de materiale energointensive, se 
Impune reexaminarea tuturor tehno
logiilor sub raport energetic, căutîn- 
du-se ameliorarea sau Înlocuirea lor 
cu altele mai eficiente. Rezolvarea 
unei problematici atît de vaste șl 
complexe reclamă desfășurarea mal 
profundă a cercetării inter și pluri
disciplinare spre domeniile de vîrf, 
a unor cercetări de avangardă, de 
deschidere și de promovare a pro
gresului tehnic și științific.

în universul industrial al lumii 
contemporane, noile tehnologii tre
buie să fie influențate și determi
nate într-o mai mare măsură de 
dezvoltarea fără precedent a electro
nicii, microelectronicii, a robotizării 
și informaticii. Acestora li se asocia
ză biotehnologia, cea mai pouă di
recție de dezvoltare tehnologică, ce 
va permite crearea de „fabrici vii" a 
„culturilor de țesuturi" ori a „ba
teriilor solare biologice".

în chimie, cercetările de vîrf sa 
vor intensifica în vederea realizării 
de noi produse sintetice și de în
locuire a celor naturale, în special 
în domeniul chimiei fine și de mic 
tonaj, care stă Ia baza producției de 
coloranți, medicamente, produse cos
metice, catalizatori, auxiliari pentru 
industrie, produse de înaltă puritate, 
specialități pentru agricultură (blo- 
stimulatori, pesticide neconvenționa- 
le) etc.

în cincinalul 1988—1990, activitatea 
de cercetare științifică șl tehnologită 
a Institutului de chimie din Cluj- 
Napoca se va perfecționa și dezvolta 
pe aceleași probleme majore ale in
dustriei și agriculturii, contribuind 
la realizarea, în continuare, a unor 
programe prioritare în care ne-am 
angajat în anii precedent. Pe baza 
bogatei experiențe cîștigate se vor 
continua și intensifica cercetările în 
domeniul sintezei fine și de speciali
tăți. urmînd a produce în cantități 
sporite și diversificate substanțe de 
acest gen, printre care un Ioc deo
sebit îl vor ocupa : feromonii (pes
ticide neconvenționale) și biostimu- 
latorii de creștere a plantelor, aro
mele sintetice pentru industria ali
mentară și cosmetică, produsele cos
metice și chimice de uz casnic și 
reactivii chimici. O atenție deosebi
tă o acordăm cercetărilor și produc
ției de paste conductive, pulberi me
talice și «uporturi dielectric! me
talizați pentru industria electronică, 
electrotehnică și microelectronică.

în paralel se vor continua șl Ini
ția noi cercetări științifice genera
toare de tehnologii de vîrf, mai ales 
neconvenționale, în domeniul chi
miei anorganice și organice, compu
șilor bioanorganici, compușilor coor
dinate, oxizilor dubli, luminoforilor 
și altele. Sîntem hotăriți ca in do
meniul studierii și producerii pesti- 
cidelor neconvenționale pentru agri
cultură și al aromelor alimentare să 
obținem rezultate care să ne situeze 
la nivel de vîrf pe plan mondial în 
perioada 1986—1990.

Sarcinile majore ce stau tn fata 
Științei și tehnicii românești pe pe
rioada ce urmează să o parcurgem 
constituie un cîmp larg de mobilizare 
și stimulare a citației originale, de 
afirmare a spiritului novator, în 
vederea modernizării economiei și 
ridicării puternice a eficienței eco
nomice pentru înfăptuirea prevederi
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului.

Prof. unlv. dr.
Gheorcjhe MARCU
directorul Institutului de chimie 
din CluJ-Napoca
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CONVORBIRI CU PROMOTORI 
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

— Deci, care pe care ?
— Da, care pe care I 

Acolo si atunci altă solu
ție nu exista. Nu era vor
ba numai de orgoliul meu 
profesional — e singura 
formă de orgoliu pe care o 
accept, ba chiar o și prac
tic — ci și de faptul că. 
în ochii acelora, eu nu mă 
reprezentam în acel mo
ment doar pe mine, ingi
nerul Valentin Negritu. 
Eram românul Valentin 
Negritu Și toți — se observa 
cu ochiul liber — erau 
curioși să vadă ce figură 
voi face. Concursul acela îl 
organizaseră de fapt pen
tru că aveau nevoie de un 
inginer, de cel mai bun in
giner. Partenerii mei' de 
întrecere lucraseră anterior 
pe la firme al căror nume 
era el însuși o scrisoare de 
recomandare, dacă înțele
geți ce vreau să spun...

înțelegeam pentru că mai 
înainte de a începe discu
ția cu inginerul principal 
Valentin Negritu de la în
treprinderea de strunguri 
SARO din Tîrgoviște, vor
bisem si cu secretarul co
mitetului de partid de aco
lo. îmi spusese : „Valentin 
Negritu este cel mai bun 
specialist din fabrica noas
tră. Ca o recunoaștere, cu 
citva timp in urmă a fost 
ales si președinte al comi
siei inginerilor si tehnicie
nilor. Pînă in 1986 — sin
gur, ori in colaborare cu al
ții — a brevetat zece in
venții care au permis în
treprinderii noastre să eco
nomisească anual citeva 
bune zeci de milioane de 
lei. Acum. împreună cu oa
menii pe care-i conduce, 
lucrează la finalizarea a 
încă sase invenții. Șase 
dintr-un foc! Aplicarea 
lor ne va plasa printre cei 
mai buni constructori de 
masini-unelte din lume. 
Datorită unor oameni ca 
Negritu, in cincinalul tre
cut. SARO a reușit să-si 
înnoiască întreaga produc
ție, fapt pe care-l vom re
peta si în acest cincinal, al 
optulea. Inginerul Negritu 
ne-a reprezentat cu cinste 
Sl in străinătate. Adică ? 
Detașat fiind la o întreprin
dere peste hotare, in ca
drul unui contract de coo
perare, odată ajuns acolo 
i s-a spus că trebuie să 
treacă printr-un concurs. 
Participarea era... interna
țională. Au fost nevoiți să 
treacă prin două probe : 
cea teoretică i-a selecționat 
pe mai mulți. însă decisivă 
a fost lucrarea practică. I 
s-a spus : «Strungul acesta 
— era o marcă străină — 
nu merge ji nici nu știm 
ce are. Fă-l să funcțione
ze^. Negritu s-a apucat de 
treabă. Cină au văzut ma
șina demontată, cei de aco
lo s-au luat cu miinile de 
cap. L-au întrebat: «Știi 
s-o taci măcar cum a fost 
înainte ?» Le-a demonstrat 
că știe s-o si repare. I-a 
auzit vorbind Intre ei. 
-Românul e cel mai bun». 
L-au angajat imediat, iar 
în a treia săptămină de 
lucru l-au numit chiar...

director tehnic al între
prinderii respective. post 
pe care l-a deținut pină 
i-a expirat detașarea...".

Revin la discuția cu Va
lentin Negritu. L-am în
trebat :

— Credeți că există o 
vîrstă a maximei eficiente 
în materie de creație ? 
Aveți acum 40 de ani, cu 
unul mai puțin decît avea 
Saligny cînd a isprăvit po
dul de la Cernavodă... A 
răspuns :

— Există o condiție, nu o 
vîrstă a maximei eficiente. 
Vîrsta n-are o importantă 
prea mare, dacă ești sănă
tos. Dv. l-ați adus în dis

a descoperirilor. Sînt per
fect conștient că o idee îți 
poate veni în cel mai neaș
teptat moment, am trăit și 
eu asta de multe ori. Mo
tiv pentru care, acasă la 
mine, prin diverse locuri, 
am făcut... pierdute cîteva 
carnetele peste care am 
așezat creioane bine ascu
țite. As vrea însă să subli
niez că „ceasul" n-aduce 
vreo idee nouă decît ace
lora care si-au folosit bine 
anii anteriori. Cum ? Sim-' 
piu, gîndindu-te intens la 
rezolvarea problemei care 
te preocupă, citind perma
nent, experimentînd, pre- 
gătindu-te asiduu. Ca să 
revin la întrebarea anteri
oară : am afirmat că nu 
există o vîrstă propice 
creației, ci o condiție — 
preocuparea permanentă. 
Adică și în fabrică, dar si 
în mașină, și acasă, si în 
concediu. Dacă nu te stră-

serioase preocupări ir. do
meniul bionicii. Iar Alice, 
fetita noastră, se străduie 
să ne urmeze exemplul, 
deși este abia în clasa a 
șaptea. Și eU, și Doina sîn- 
tem convinși că pe copii 
îi înveți în primul rînd nu 
ceea ce vrei, nici ceea ce 
știi, ci ceea ce ești. Dacă 
tu ești un tip ordonat, pla
nificat. echilibrat — e foar
te probabil că urmașul îtl 
va călca pe urme.

— Așa gînditi si despre 
„urmașii" din fabrică? (în
trebarea asta iși are tîlcul 
ei. Tot de la secretarul 
comitetului de partid afla
sem : „Inginerul Negritu 
s-a ocupat foarte multi ani 
de creșterea calificării ti
nerilor. A ținut cursuri 
speciale la școala de pe 
lingă uzină. El personal 
i-a pregătit. teoretic si 
practic, pe cei care ne re
prezentau întreprinderea la

„Să te întreci nu pentru 
a-i lăsa în urmă pe alții, 

ci pentru a contribui 
la progresul general”

cuție pe Saligny. Ei bine, 
cînd a îndrăznit, primul în 
lume, să folosească beto
nul armat în construcția 
silozurilor avea 30 de ani. 
Proiectul podului care l-a 
făcut celebru l-a realizat la
38.. . Uite exemple și din 
alte domenii : amintiți-vă 
că atunci cînd a întemeiat 
— împreună cu Ion Ghica 
și cu Christian Tell — so
cietatea „Frăția", Bălcescu 
avea numai 22 de ani ; doar 
cu unul mai mult avea 
Eminescu atunci cînd i s-a 
publicat „Luceafărul".

— îmi sugerați totuși că 
tinerețea este ..suverană" 
în creație ?

— Deloc. Ar însemna să 
ne facem că uităm că. de 
exemplu, Cervantes l-a dat 
pe Don Quijote la 59 de 
ani, că Victor Hugo a mal 
scris între 75 si 80 de ani 
cinci romane, că Socrate 
și-a început cariera filoso
fică după ce trecuse de
37.. . Deunăzi am citit că 
laureații premiului Nobel 
pentru fizică au vîrstele 
cuprinse în intervalul 35—55 
de ani, iar ce! pentru me
dicină între 45 și 60. Con
cluzia mea : toate vîrstele 
sînt propice creației origi
nale.

— Zice-se că, mai alee 
pentru inventatori, «n-adu- 
ce anul ce aduce ceasul».,.

— Nu pot să sufăr zi
cerea asta. Acordă prea 
.mult credit întîmplării. Să 
fiți clar t nu neg că întîm- 
plarea poate să Joace un 
rol foarte important — stă 
mărturie o întreagă istorie

duiești tot timpul să faci 
mai mult și mai bine decît 
au făcut alții, atunci n-ai... 
făcut nimic. Dar asta în
seamnă în primul rînd să 
te ții la curent cu reali
zările de vîrf ale altora. 
Altfel te pomenești că te 
mîhdresti cu descoperirea... 
apei calde. Un inginer care 
nu creează și care nu se 
consideră „student pe via
tă".' deci care nu învață 
permanent, devine orice, 
dar încetează să mai fie 
inginer. Stiti proverbul : 
„Cine nu mai urcă coboa
ră ; cine nu creste de
cade".

— Așa-i, însă multi _ in
gineri — și nu numai — se 
plîng că n-au timp, că-i 
copleșesc sarcinile la zi... 
Dv. aveți timp 1

— Eu... n-am timp să 
n-am timp. Totul în viata 
mea e planificat pe ore, pe 
minute, pe care am grijă 
să nu le las niciodată goa
le de conținut. Vă asigur 
că nici discuția noastră de 
acum n-ar fi avut loc dacă 
nu m-ati fi anunțat telefo
nic. încă de săptămîna tre
cută.

— Vă admir, dar să știți 
că în primul rînd le admir 
pe soția si pe fiica dv. 
Bănuiesc că nu-i tocmai 
comod să trăiești lingă un 
om care, de la ora cutare 
la ora cutare, face asta, 
apoi se uită în agendă si 
face cealaltă...

-- ISe știe că „cine se a- 
seamănă se adună". Doina, 
nevastă-mea, este profe
soară la Liceul nr. 2 și are

concursurile pe meserii. Au 
fost ani cînd meseriașii 
pregătiți de el au luat și 
cite două premii la con
cursurile naționale : locul 
I la strungari și locul II la 
frezori. In țară nu există 
o altă întreprindere wide, 
in același an. să fi intrat 
o dată mai multe asemenea 
premii. Unii l-au tachinat 
pe Negritu spunindu-i că 
n-ar fi si meritul lui. ci al 
«relațiilor* pe care le-ar 
avea. Vorbele astea l-au 
supărat atit de tare incit 
cei pe care i-a pregătit pen
tru anul următor s-au întors 
de la concursul internațio
nal pe meserii, desfășurat 
la Varșovia, cu locul II pe 
națiuni ! Și subliniez : el a 
rămas totdeauna aici, în 
întreprindere, nu i-a înso
țit pe concurenți niciodată. 
Să vedeți insă ce scrisori 
de mulțumire a primit de 
la băieții aceia... Unele sint 
de-a dreptul înduioșătoare. 
Dintre ei am recrutat apoi 
pe unii dintre tehnicienii 
și maiștrii noștri cei mai 
buni...").

Răspunsul inginerului Va
lentin Negritu :

— Mai sînt unii care 
cred că pe tînăr e sufi
cient să-l arunci în... apă. 
că numai așa îl vei învăța 
să înoate. Nu neg că „aju- 
tă-te singur" e un princi
piu care, cîndva, a dat re
zultate bune. Dar timpul 
acela e ddpăsit. Dâcă-i iaș| 
pe un tînăr strungar, de 
exemplu, „să se descurce 
cum o ști", o va face, că

n-are-ncotro. dar .jitii". •- 
dică precizie și viteză, nu 
ciștigă decît tîrziu. Or. noi 
construim mașini pe care 
alții trebuie să construias
că tot mașini. Dacă nu le 
asigurăm precizia necesa’ă 
atunci ceilalți, oricît s-ar 
strădui,’.. nu pot elimina 
handicapul. E motivul pen
tru care, pe fiecare, îl aju
tăm să urce și la... etajele 
meseriei, pe scară, treap
tă cu treaptă. ,

— Văd că aveți școală 
bună. Cînd ați fost repar
tizat aici 7

— Am avut, ce-1 drept, 
parte de școli foarte bune : 
cea generală am urmat-o 
la Pucioasa, orașul meu 
natal, liceul aici, la Tîrgo- 
viște, iar politehnica la - 
București. In ultimul an de 
studenție am fost primit si 
in partid, dar să stiti că la 
SARO n-am fost repartizat, 
ci am cerut să lucrez după 
absolvire, în 1972. Și aici 
am găsit profesori foarte 
buni.

— Profesori ?!
— Eu așa îi consider pe 

inginerul Ion Caramoci. un 
profesionist redutabil, și pe 
nea Ghită Gheorghe, lăcă
tușul care lucra la fel de 
bine si pe strung, si pe 
freză, și pe mașina de rec
tificat. Acum este pensio
nar, dar la început m-a 
luat și m-a pus să muiicesc 
alături de el. Datorită lui 
am făcut și prima inovație. 
Știați că sînt posesorul cer
tificatului nr. 1 de inova
tor din SARO ? In afară de 
meserie, de la cei doi am 
învățat un lucru extraordi
nar. Anume? Că modestia, 
asociată cu . demnitatea și 

. cu orgoliul profesional al 
provocării, este ceea ce te 
ferește de suficientă, de 
capcanele automulțumirii. 
de stagnare. Numai știind 
asta îți poți păstra nealte
rate respectul si admirația 
pentru alții, mai buni ca 
tine.

— Recunoașteți că alții 
sînt mai buni ca dv. ? Dar 
mi s-a spus, limpede : „Va
lentin .Negritu este cel mai 
bun specialist de la noi. in
ginerul cu cele mai multe 
invenții, i-a întrecut pe 
toti...“.

— Bănuiesc că vi s-a 
spus si că nu le-am făcut 
singur, pe unele. Oricum 
dacă doriți, vă pot da nu
mele a cel puțin zece oa
meni din SARO pe care 
eu îi consider a fi cel 
puțin la fel de buni ca 
mine, dacă nu cumva și 
mai buni. Cu aceștia mă 
consider în competiție per
manentă, dar nu pentru 
a-i întrece, ci pentru a 
contribui in felul acesta la 
progresul întreprinderii.

— Si-atunci cum rămîne 
cu care pe care ?

— Rămîne pentru... cînd 
e cazul. Nu trebuie uitate 
două lucruri : primul — că 
omul cel mai simplu este 
un om foarte complicat : 
al doilea — că fiecare poa
te atinge oricînd limita 
maximei sale competen
te. Totul este să împingi 
„limita" ăsta cît se poate 
mai departe de tine. Cum? 
întrecindu-te permanent ' 
lnvățtnd să te autodepă-

■ «ești; Altminteri,. ., . chiar ■ 
. dacă.-., - alergi singur, riști..
să te plasezi pe locul doi.

Mircea BIATA

Sprijin entuziast fată de strălucita 
inițiativă a României socialiste 
pentru înfăptuirea dezarmării

Referendumul de la 23 noiembrie—expresia voinței unanime a poporului român

O politică de inalt umanism
Noua inițiativă de pace a to

varășului Nicolae Ceaușescu, legi- 
'ferată de Marea Adunare Națio
nală și aflată în perspectiva rati
ficării întregului popor prin refe
rendumul de la 23 noiembrie, a 
fost primită cu vie satisfacție și 
deplină aprobare și de către ma
rinarii flotei noastre maritime co
merciale. Adoptarea măsurii vor
bește de la sine despre consec
vența demersurilor românești în 
domeniul dezarmării. După ce, 
de-a lungul anilor, România a 
susținut ferm în diferite foruri 
internaționale necesitatea unor mă
suri efective de dezarmare, acum 
oferă un puternic exemplu con
cret în acest sens. Consider că 
hotărîrea de a trece, pînă la sfîr- 
șitul acestui an, la o reducere cu 
5 la sută a armamentelor, efective
lor; și cheltuielilor militare consti
tuie o nouă și elocventă dovadă a 
înaltului umanism ce caracterizea
ză politica statului și partidului 
nostru, a dorinței vii a României 
de a contribui la scăderea tensiunii 
internaționale, de a trăi în liniște 
și pace cu toată lumea.

Noi. cei ce lucrăm în flota ma
ritimă comercială, străbătînd mă- 
,rile și oceanele lumii, ne-am con
vins că peste tot pe unde am an
corat popoarele doresc să trăiască 
și să muncească în. liniște, iar roa
dele trudei lor să fie folosite pen
tru îmbunătățirea vieții oamenilor, 
și nu pentru mijloace de distruge
re. M-am convins că pacea este 
cea mai arzătoare dorință a po
poarelor de pe întregul glob. în a- 
proape toate locurile pe unde am 
călătorit, am văzut ample manifes
tații ale mișcării pentru apărarea 
păcii. După cum, pretutindeni, în 
locurile străbătute cu tricolorul ro
mânesc la 'catarg, sîntem întâmpi
nați cu dragoste și prietenie, ca ce
tățeni ai unei țări care promo
vează neabătut o politică de cola
borare și înțelegere eu toate po
poarele lumii. Marinarii flotei co
merciale românești știu bine că 
numai în condiții de pace și bună 
înțelegere între popoare pot rămî
ne larg deschise, pe uscat ca și pe 
întinderile marine, căile comerțu
lui și colaborării cu toate statele.

După cum știm, de aserhenea. că 
numai sub cerul păcii ne putem 
Îndeplini misiunile, de muncă paș
nică, și ne putem întoarce in sigu
ranță acasă, la familiile noastre. 
Iată tot atîtea motive ca să susți
nem cu toată convingerea noua 
inițiativă de pace a conducătorului 
partidului și statului nostru. Folo
sim acest prilej spre a aduce pri
nosul nostru de vie recunoștință și 
a exprima cele mai calde senti
mente de dragoste și înaltă prețui
re fată de activitatea neobosită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ini
țiatorul unor deosebit de impor
tante propuneri de dezarmare și 
pace, de securitate și progres pen
tru toate popoarele lumii.

La 23 noiembrie voi subscrie prin 
DA la hotărîrea de reducere de că
tre țara noastră cu 5 Ia sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare, strălucită acțiune 
practică în favoarea păcii, a trium
fului rațiunii. .

Gheorqhe APOSUL 
comandantul cargoului „Gorgova*

Tîrgoviște, noul centru civic Foto : S. Cristian

O noua capacitate 
de producție

La întreprinderea de rulmenți 
din municipiul Alexandria a fost 
pusă în funcțiune o nouă linie de 
fabricație, despre care ne-a vorbit 
inginerul-șef cu problemele de 
investiții al întreprinderii. Marcel 
T.ărărp'fipii ’

— Noile tipuri sl variante de 
rulmenți realizate pe această linie 
se remarcă prin gradul înalt de 
prelucrare, cotele mici de execuție, 
precizia de lucru și gradul sporit 
de fiabilitate. Este de evidențiat și 
faptul că noua linie — care pro
duce rulmenți atît pentru benefi
ciarii interni, cît si pentru nume
roșii parteneri de peste hotare — 
este complet utilată cu mașini șl 
instalații moderne, de înaltă com
plexitate si tehnicitate, executate 
de industria românească. în pre
zent. constructorii, montorii de u- 
tilaje. împreună cu echipe din ca
drul întreprinderii noastre și-au 
intensificat eforturile pentru a fi
naliza noi capacități de producție, 
pievăzute în programul de dezvol
tare a acestei moderne unităti a Ș 
industriei noastre constructoare de 
mașini. (Stan Ștefan).

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL : Ieri, în cupele 

europene
La stadionul Steaua din Capitală 

s-a jucat ieri meciul retur dintre 
echipele Steaua București și An- 
derlecht Bruxelles din optimile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni".

Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea echipei 
Steaua, golul fiind marcat de Bdloni 
(min. 59). în minutul 52, Balint a 
ratat o lovitură de la 11 m.

Pentru turul următor al competi
ției s-a calificat formația Anderlecht 
Bruxelles, oare a cîștigat primul 
meci cu 3—0.

La stadionul Central din Craiova 
s-a disputat miercuri manșa a doua 
a întîlnirii dintre echipa Universita
tea Craiova și formația scoțiană 
Dundee United, contînd pentru 
turul II al „Cupei U.E.F.A.". Fotba
liștii craioveni au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0), prin golul 
înscris de Biță (min. 59).

învingătoare cu 3—0 în primul joc, 
echipa Dundee United s-a calificat 
pentru turul următor al competiției.

La Gând (Belgia), în meci retur. 
Sportul studențesc — La Gantoise 
1—1. Pentru turul următor al „Cupei 
U.E.F.A." s-a calificat formația La 
Gantoise.

Alte rezultate (echipele subliniate 
l-au calificat în turul trei): „Cupa 
campionilor europeni" : Steaua Roșie 
Belgrad — Rosenborg (Norvegia) 
4—1; Dinamo Kiev — Celtic Glas
gow 3—1; Dynamo Berlin — Broend- 
by Copenhaga 1—1; „Cupa cupelor"? 
Velez Mostar — Vitoșa Sofia' 4—3; 
„Cupa U.E.F.A." : Stahl Brandenburg 
— I.F.K. Goeteborg 1—1; Trakia 
Plovdiv — Hajduk Split 2—2; Spar
tak Moscova — Toulouse 5—1; Raba 
Eto Gyor —■ Torino I—1.

•ȘAH. Turneul internațional fe
minin de șah de la Wuppertal (R.F. 
Germania) a. fost cîștigat de marea 
maestră româncă Elisabeta Polihro- 
niade, care a totalizat 7,5 puncte din 
9 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Amalia Pihailicd (Iu
goslavia) — 6,5 puncte și Corry
Vreeken (Olanda) — 6 puncte. Ligia 
Jicman (România) a ocupat locul 
opt, cu 5 puncte.

La turneu, desfășurat în „sistem 
elvețian", au participat 26 de jucă
toare din 9 țări.

tv
20,00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20.35 Memoria documentelor (color). 

Ciclul 2500 — mărturii ale unei 
glorioase istorii • Temeiuri ale 
dăinuirii noastre

20,55 Cadran mondial (color). O nouă șl 
strălucită Inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu

21,10 Pagini muzicale de mare popu
laritate (color)

21.35 Contemporanii noștri • Cum se 
ciștigă un prestigiu. Reportaj

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 NOIEMBRIE 1986

Extragerea I : 3 5 6 34 7 8
Extragerea a H-a : 11 27 35 30 

31 14
Fond total de cîstiguri : 777 451 lei, 

din care 20 686 Iei. report la catego
ria I.

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo- 

£le comunică timpul probabil pentru 
itervalul 6 noiembrie, ora 20—9 no

iembrie, ora 20. In țară : Vremea va Ii 
schimbătoare. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi cu caracter local 
In vestul, centrul șl nordul țării și, 
Izolat, In restul teritoriului. Vlntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu unele

Intensificări de scurtă durată din sec
torul nord-vestlc în nordul și estul țării 
cu viteze de 40—80 km pe oră, precum 
șl la munte cu viteze de 80—100 km pe 
oră. Temperatura aerului în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse în 
general Intre minus 4 șl plus 6 grade, 
iar maximele între 4 șl 14 grade. In 
București : Vremea va fi schimbătoare. 
Cerul va fi temporar noros. Va ploua 
trecător. Vîntul va sufla în general mo
derat. Temperaturile minime vor f! cu
prinse între un grad șl 5 grade, cele 
maxime între I și 12 grade.

SUCEAVA. Sub genericul „Săp
tămîna culturii și educației pentru 
tineret", - în orașul Fălticeni s-au 
desfășurat manifestări la care au 
participat numeroși locuitori ai 
așezării, în majoritate tineri, mun
citori și elevi. Intre acțiunile or
ganizate, de o largă audiență la 
public s-au bucurat expunerea 
„România, promotoare activă a po
liticii de dezarmare, pace și secu
ritate în întreaga lume", dezbate
rea „Argumentele științei contem
porane în sprijinul educației mate- 
rlalist-științifice", masa rotundă 
„Implicațiile economice și sociale 
ale perfecționării profesionale și de 
specialitate, ale lărgirii permanen
te a orizontului de cunoștințe cul- 
tural-științifice", precum și spec
tacolele de teatru, recitalurile de 
poezie și serile cultural-dlstrac- 
tive. (Sava Bejinariu).

TELEORMAN. In cadrul mani
festărilor prilejuite de „Săptămină 
științei sl tehnicii pentru tineret".

Pacea —
Cuvîntarea rostită de secretarul 

generai al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în fața 
forumului legislativ suprem al 
tării, a stîmit un puternic ecou în 
rindurile tuturor oamenilor muncii 
și ne-a mobilizat energiile pentru 
a face totul ca lumea acestei pla
nete să trăiască în pace. Prin 
ideile, inițiativele și acțiunea sa 
dîrză neobosită ce o desfășoară în 
lume pentru dezarmare, și în pri
mul rînd pentru dezarmarea nu
cleară, președintele republicii 
noastre este considerat, pe drept 
cuvînt, marele erou al păcii, preo
cupat de viata și de viitorul oame
nilor. Valorile civilizației nu pot 
fi apărate decît prin pace, pentru 
că pacea constituie bunul cel mai 
de preț al umanității.

Ca om de știință și slujitor al 
școlii, ader din țoală inima, cu 
toată hotărîrea, la măsurile între
prinse de România și într-un glas 
cu întregul nostru popor spun un 
NU categoric continuării furibunde 
a cursei înarmărilor, cumplitului 
coșmar al războiului. In spiritul 
înflăcăra tei chemări adresate de 
tovarășa Elena Ceaușescu .la Ple
nara Consiliului National al Știin
ței și Tehnologiei, exprimăm, ast
fel, o dată în plus, milenara vocație 
de pace a poporului român, căruia 
o istorie nedreaptă i-a sortit să

bunul cel mai de preț
stea în calea tuturor vicisitudinilor 
care s-au abătut asupra Europei, 

în urma nici unuia din marile 
războaie din decursul istoriei n-au 
rămas nici învinși definitiv, nici 
învingători pentru totdeauna ; 
după cumplite sîngerări, chinuri si 
suferințe omenirea și-a vindecat 
rănile, s-a ridicat din genunchi și 
a mers înainte, deși au fost jertfite 
pe altarul războiului o generație 
sau un număr de generații. Azi, 
însă, o astfel de regenerare devine 
aproape de neconceput ; tehnica 
militară actuală nu va infringe o 
generație sau un șir de generații, 
ci însăși viata și — nu este exclus 
— așa cum s-a mai spus, chiar 
planeta.

Iată cîteva teme de meditație pa 
care istoria ni Ie oferă și ne 
stringe sub steagul strălucitelor 
inițiative pe plan national)și inter
național ale României, ale pre
ședintelui ed, slujitor neabătut al 
ideilor de pace și dezarmare.

Ne exprimăm cu toții, cadre di
dactice și studenti, deplina adeziu
ne la noua inițiativă privind redu
cerea armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare cu 5 la sută, 
inițiativă prin care tara noastră 
dovedește, încă o dată, că acțio
nează concret pentru oprirea cursei 
înarmărilor și salvarea omeniri! 
de la distrugere. Slujitorii școlii.

oamenii de știință din țara noastră 
fac și vor face totul pentru ca 
minunatele cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane în 
general, să fie puse numai și 
numai în slujba progresului eco
nomic și social, să servească dez
voltării economico-sociale, bunăstă
rii, independenței, libertății Si su
veranității fiecărei națiuni.

Referendumul la care va parti
cipa poporul nostru la 23 noiem
brie constituie un act de înalt 
umanism, un act pașnic care invită 
la acțiune concretă pentru înfăp
tuirea dezarmării. Votul nostru va 
fi un DA hotărît dat păcii. Susti- 
ni-nd cu toată ființa noastră noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe care o con
siderăm a noastră, a tuturor, noi. 
cadrele didactice și studenții In
stitutului de subingineri din Bacău, 
sîntem hotărîti să nu precupețim 
nici un efort în procesul făuririi 
unei temeinice pregătiri profesio
nale, al educării și formării multi
laterale a viitorilor specialiști, care 
să contribuie la clădirea viitorului 
pașnic al națiunii noastre so
cialiste.
Conf. unlv. dr.
Raiuca MOCANU
decan al Institutului de subingineri 
Bacău

Fapte de muncă, fapte de paceSi:

(Urmare din pag. I)
cate la scara întregii țări, susțin 
cu tărie acțiunile și inițiativele 
României socialiste, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru apăra
rea păcii și înfăptuirea dezarmă
rii, condiție esențiala a activității 
creatoare. Pentru că istoria a de
monstrat că, în vreme de război 
nu se produce nimic pentru om, 
în folosul lui, dimpotrivă. Nu în- 
tîmplător, inițiativa reducerii uni
laterale cu 5 la sută, de către tara 
noastră a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare a fost 
prezentată de secretarul general al 
partidului într-un mare forum na
tional al muncii.

Cunosc această întreprindere 
încă din vremea cînd se găsea in 
stadiul de... șantier, li cunosc pe 
oameni, preocupările lor. Marea 
majoritate aici au pășit in cîmpul 
muncii', au cunoscut primele satis
facții ale succesului. Cu timpul, 
și-au întemeiat familii și își cresc 
cu grijă copiii, bucuria vieții.

— Bucuria cu care mă întîmpi- 
nă, după o zi de muncă, cei doi 
copii ai mei, clnd îi iau de la că
min, mă obligă de fiecare dată să 
fac totul pentru a le ocroti copi
lăria, pentru ca lumina din privi
rile lor să strălucească tot ,mai 
tare — ne spune cu emoție ingi
nera Angelica Dauclu, șef de bi
rou organizare și normare a mun
cii.1 Sînt mii de copii în Alba Iu- 
lia ai căror părinți muncesc la 
„Porțelanul". Pentru ca ei să 
crească voinici ca Eăt-Frumos, sta
tul nostru le asigură cele mai bune 
condiții. Aici, în Alba Itilia, ca 
să dau numai un exemplu, cel pe 
care-l cunosc cel mai bine, s-au 
construit în ultimii ani 8 creșe și 
cămine, 10 școli generale și licee, 
în care copiii noștri se pregătesc 
pentru ziua de mîine, pentru un 
viitor față de care noi, părinții 
lor, ne simțim responsabili. De 
aceea ne și pronunțăm cu hotărîre 
și fermitate pentru înscrierea pe 
orizontul lumii a cuvintelor Pace, 
Dezarmare, Securitate. Copiii tării, 
care îi îmbrățișează cu dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
dreptul la un viitor în siguranță, 
ocrotit de amenințarea gravă a 
catastrofei nucleare. Băiatul meii

cel mare, Ovidiu, de 5 ani, a în
vățat la cămin o poezie despre 
pace. Cunoaște și alte poezii des
pre mamă, tată, țară. Cu el de 
mină, voi spune, la 23 noiembrie, 
un DA ferm în cadrul referendu
mului pentru reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare.

Marea majoritate a colectivului 
de la „Porțelanul" o formează fe- 

1 meile. Este firesc deci ca ele, 
mame, soții, ele, care aduc viață 
pe Pământ, să se pronunțe răspi
cat împotriva amenințării grave pe 
care o reprezintă pentru viață ar
mele . nucleare, in Cosmos, ori
unde ar fi amplasate, armele nu
cleare vizează întotdeauna Pămîn- 
tul, viața. La stația de radioficare 
a întreprinderii,, la gazetele de pe
rete, muncitoarele își spun cuvin- 
tul de adeziune față de demersu
rile țării noastre pentru pace, cu 
speranța că exemplul oferit lumii 
de România va fi urmat si de alte 
state.

Muncitoarea Rodie® Coman, de 
la atelierul de ardere, dorește să 
ne împărtășească opinia sa :

— In colectivul de la ardere ne 
simțim ca într-o trainică familie 
muncitorească, cu aproximativ 300 
de membri. De curînd, am marcat 
„ziua glazuratorului", o inițiativă a 
noastră de a-i cinsti pe ce mai 
harnici, mai merituoși. Avem și un 
motiv serios, deoarece atelierul 
nostru se situează în acest an pe 
locul II pe întreprindere în între
cerea socialistă și vizează primul 
loc. Aceasta reprezintă una din
tre marile satisfacții pe care nu
mai munca pașnică ti le poate da. 
Fiecare dintre noi avem un plan 
de viitor : eu voi deveni în curînd 
maistru, iar cei trei copii ai mei 
vreau să ajungă mari, oameni 
adevărați. Pentru împlinirea aces
tor năzuințe atît de firești nu tre
buie să tremur la gîndul negru că 
oricînd, orice clipă poate deveni 
fatală, pămîntul poate fi secătuit 
de viată, iar tot ce a realizat cu 
trudă omenirea poate fi îngropat 
sub ruine. Un vas de porțelan atît 
de fragil, dacă se sparge, nutrim 
părere de rău, pentru că noi știm 
cel mai bine că realizarea lui 
cere muncă, talent și gingășie. 
Dar să ignori soarta comorilor 
omenirii ? Nu trebuie pierdută

nici o șansă a păcii. Orice mină 
întinsă trebuie strînsă cu solida
ritate. Acum, pînă nu este prea 
tîrziu.

Printr-un gest simplu, munci
torul Dorin Petruș, preparator de 
mase ceramice, ne arată palmele 
cu care mai înainte a mingiiat 
masa proaspătă de porțelan. De 
aici și pînă la realizarea produsu
lui, servicii de masă sau produse 
decorative, masa ceramică străbate 
un lung drum, marcat de numeroa
se verigi tehnologice. Dar aici, 
masa ceramică intră in flux. Aici 
începe drumul. Un drum care stră
bate, în multe cazuri, țări și con
tinente. „Porțelanul de Alba" se 
exportă în multe țări, purtind cu 
el un mesaj de omenie și pace. Iată 
ce declară interlocutorul nostru ;

— Omenirea nu are nevoie de 
rachete ca să trăiască în liniște. 
In fata unui vas de porțelan nu 
îți umpli buzunarele cu pietre. 
Comparația mi se pare sugestivă. 
Pericolul asupra căruia atrage 
atenția cu atîta însuflețire 
tovarășul Nicolae Ceaușescu nu 
este ceva abstract, potential. El 
există, armele nucleare de aseme
nea, și cunoaștem forța lor de 
distrugere. Nume frumoase, ale 
unor localități din Europa, unde 
se amplasează rachete ' cu rază 
medie de acțiune au devenit 
deja simboluri ale distrugerii. 
Cine are nevoie de o ase
menea geografie ? Nu vrem ra
chete în Europa ! Dorim dezar
marea, ca o măsură imediată de 
scoatere a omenirii de sub peri
colul care o amenință. Ce face 
România pentru pace are semnă
tura fiecărui cetățean al ei.

O zi de lucru obișnuită la „Por
țelanul" Alba Iulia. In fiecare 
atelier se. muncește pentru că uni
tatea are un prestigiu de apărat. 
Rezultatele de pină acum demon
strează că in primul an al cin
cinalului s-a pornit cu nădejde la 
drum. Pînă la referendumul de la 
23 noiembrie, la care colectivul, 
cu o voință unică, se va pronunța 
printr-un DA hotărît, succeselt in 
muncă vor urca la noi cote sub 
deviza : un angajament, o faptă 
pentru țară, pentru pace.

Stefan DINICA 
corespondentul „Sclnteii"

CARNET CULTURAL

Ia Liceul industrial nr. 2 din ora
șul Roșiori de Vede a avut loc un 
simpozion cu tema„Știința în 
slujba omului, a civilizației". De 
asemenea, la' clubul muncitoresc 
al întreprinderii de țevi sudate din 
orașul Zimnlcea a fost prezentată 
expunerea „Rolul creației tehnico- 
Stiintifice în promovarea progre
sului tehnic si creșterea eficientei 
economice". (Stan Ștefan).

BRĂILA. In cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", sub 
genericul „Muncă-pace-progres", la 
clubul Șantierului naval s-a desfă
șurat, timp de două zile, concursul 
de artă fotografică și cinemato
grafică pentru amatori „Trofeul 
Ancora ’86". Manifestarea a fost 
inaugurată de masa rotundă pe

tema „Festivalul national — cadru 
generos de consolidare tematică și 
diversificare stilistică pentru crea
ția fotografică și a filmului de 
amatori". La expoziția de artă foto 
au participat numeroși creatori 
care au prezentat exponate și fil
me cu tematică inspirată din rea
litățile muncii și vieții cotidiene, 
(Candiano Priceputu).

GALAȚI. în organizarea Comi
tetului județean Galați al U.T.C., 
se desfășoară cea de-a Vil-a edi
ție a „Săptămînii științei și tehni
cii pentru tineret", amplă manifes
tare înscrisă în Festivalul național 
„Cîntarea României". Programul a 
debutat cu vernisajul unei expozi
ții de creație tehnico-știintifică a 
tineretului gălățean. în continuare

au Ioc simpozioane, consfătuiri, 
dezbateri și mese rotunde pe teme 
de actualitate în domeniul creației 
tehnico-științifice, precum și faza 
județeană a concursului de crea
ție tehnico-știintifică a tinerilor 
gălăteni. (Ștefan Dimitriu).

BACĂU. Timp de trei zile, Casa 
de cultură din Bacău a găzduit 
festivalul-concurs „Toamna cultu
rală băcăuană", manifestare tra
dițională inițiată de comitetul ju
dețean al sindicatelor și comitetul 
județean de cultură și artă, aflat 
acum la cea de-a XV-a ediție. Or
ganizată In 'cadrul etapei de masă 
a Festivalului national „Cîntarea 
României", această manifestare ar
tistică de prestigiu a reunit, în 
orașul lui Bacovia, artiști amatori 
— soliști vocali și instrumentiști de 
muzică populară și ușoara, grupuri 
și ansambluri folclorice — din 
aproape 30 de județe al® tării. 
(Gheorghe Baltă).
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Tovarășa Elena Ceausescu ÎNCHEIEREA IUCRÂRILOR CELEI DE-A 12-A ȘEDINJE COMUNICATUL
a primit pe tovarășul Jaromir Obzina,

vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, 
președintele Comisiei de stat pentru dezvoltare 

tehnico-știintifică și investiții
Tovarășa Elena Ceaușescu, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru el guvernului, președintele Con
ciliului National al Științei si învă- 
țfflnîntuîui, a primit, miercuri, pe 
Jaromir Obzina. vicepreședinte al 
Guvernului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de stat pentru 
dezvoltare tehnico-știintifică si in
vestiții.

Tovarășei Elena Ceaușescu l-au 
fost transmise, din partea guvernului 
cehoslovac, a oamenilor de știință 
din tara prietenă, un cordial salut si 
cele mai bune urări de succes In mul
tilaterala activitate pe care o desfă
șoară. Totodată, oaspetele a arătat că 
îl revine plăcuta misiune de a oferi 
tovarășei academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu exemplarul de re
ferință al ediției în limba slovacă 
a monografiei „Noi cercetări In do
meniul compușilor maeromoleculari". 
lucrare larg cunoscută pe plan inter
national. oare s-a bucurat în R. S. 
Cehoslovacă de o caldă primire și un 
deosebit interes In rindul oameniloi 
de știință, al specialiștilor.

Mulțumind, tovarășa Elena 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
Guvernului R. 8. Cehoslovace, oame
nilor de știintă un cald salut, iar po
porului cehoslovac prieten urări de 
prosperitate și fericire.

în timpul întrevederii au fost pre
zentate aspecte esențiale ale activi
tății desfășurate in România șl Ceho
slovacia pe tărîmul științei si tehno

logiei. relevlndu-ise «portul deosebit 
el acestor ramuri la progresul gene
ral al economiilor celor două țări.

A fost evocat cursul ascendent al 
colaborării dintre oamenii de știință 
români și cehoslovaci, colaborare 
care se înscrie în ansamblul relați
ilor multilaterale dintre țările si po
poarele noastre. Evidențiindu-se re
zultatele acestei conlucrări in diver-, 
se domenii ale științei șl tehnologiei, 
s-a apreciat că realizările, experiența 
dobîndită și potențialul de care dis
pun cele două țâri permit intensifi
carea cooperării româno-cehoslovace 
în chimie, energetica nucleară, meta
lurgie, electronică și electrotehnică, 
agricultură, în alte ramuri economice.

Au fost relevate, de asemenea, po
sibilitățile largi pe care le deschide 
pentru cercetarea șl dezvoltarea teh
nologică înfăptuirea Programului 
complex al progresului tehnioo-știin- 
țific al țărilor membre ale C.A.E.R., 
pină în anul 2000.

în cursul întrevederii au fost evi
dențiate răspunderea si rolul deose
bit ce revin oamenilor de știintă în 
apărarea păcii. în folosirea cuceriri
lor științei si tehnologiei numai în 
scopuri pașnice, pentru binele și pro
gresul întregii omeniri.

La primire a luat parte tovarășul 
fon Ursu. prim-vlcepreședlnte al Co
mitetului Național pentru Știintă si 
Tehnologie.

A fost prezent Jan Papp, ambasa
dorul R. S. Cehoslovace la București.

CU PRILEJUL ANIVERSĂM MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunare festivă
Miercuri, la Teatrul dramatic din 

Galati a avut loc o adunare festivă 
consacrată oelel de-a 69-a aniversări 
■ victoriei Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, la care au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, nu
meroși oameni ai muncii din între
prinderi și instituții gălățene.

A luat parte delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română. aflată 
în vizită în țara noastră.

Semnificația evenimentului ani
versat a fost evocată de Vaslle Bon- 
taș, secretar al Comitetului județean 
«ie partid Galați, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean, si V. P. Usaciov, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui superior gl mediu de specialitate

al R.S.F.S.R., prlm-vloepreședtnte al 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română. Vorbitorii 
au v reliefat realizările obținute de 
popoarele Uniunii Sovietice și de 
-poporul român, relațiile traditionale 
de prietenie si colaborare existente 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, rolul hotăritor ne care l-au 
avut și îl au întîlnirile și convorbi
rile la cel mai înalt nivel- pentru 
amplificarea acestor raporturi în in
teresul reciproc, el cauzei socialis
mului și păcii.

După adunare, participant!! au 
«sistat la un spectacol, la care și-au 
dat concursul artiști de la Teatrul 
muzical din Galați și au vizionat o 
expoziție de fotografii intitulată 
„Universitatea M. V, JLdmbnosov din 
Moscova**. •

(Ag-erpres)

Vernisajul unei expoziții
sela Dalles din Capitală a fost 

deschisă, miercuri, expoziția „Obiec
te de artă din chihlimbar și piele*', 
organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste cu prilejul celei 
de-a 69-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Expo
ziția conturează cu pregnantă ima
ginea dezvoltării artelor decorative 
gi aplicate din Uniunea Sovietică.

La vernisaj au luat parte membri 
al conducerii Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste. Uniunii artiști
lor plastici, alți oameni dș artă șl 
cultură, un numeros public./

Au fost prezenți membri al Amba
sadei Uniunii Sovietice la București 
și membri ai corpului'diploma tic.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Împlinirii e 30 de ani 

de la constituirea brigăzilor interna
ționale din Spania, la București a 
•vut loc, miereuri. o masă rotundă, 
organizată sub egida Comitetului 
foștilor luptători și. veteranilor țle 
război împotriva fascismului, la 
care au luat parte voluntari români 
partlcipanți la războiul civil din 
Spania. .

într-o atmosferă entuziastă, cel pre- 
penți au adoptat, o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu- 
blieii Socialiste România, in care se 
«pune ;

In inimile noastre slnț profund în
tipărite seinniftaatiite deosebite ale 
participării dumneavoastră la im
portantele acțiuni inițiate și condu
se de partid împotriva fascismului, 
a pericolului declanșării celui de-ai 
doilea război mondial, eroismul și 
maturitatea de care ați dat dovadă 
In procesul de la Brașov dig 1936. la 
marea demonstrație antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939. în 
oare dumneavoastră. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați «vliț 
un rol determinant

Ne exprimăm, li cu acest Pril«l. 
sentimentele noastre de legitimă 
piîndrie patriotică pentru ampla b! 
diraa activitate politică șl organiza
torică desfășurată de către Partidul 
Comunist Român în anii grei ai ile
galității de către dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate to
varășa Nicolae Ceaușescu. «tund

cl.nd voluntarii români au pornit la 
luptă tn Spania, contra fascismului.

Cu profund devotament, cu Înaltă 
stimă și prețuire, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că voluntarii 
români oare au luptat In Spania, 
Împreună cu toți foștii luptători și 
veteranii de război împotriva fascis
mului. asemenea tuturor oamenilor 
muneii din tara noastră, vor ac
ționa din toate puterile pentru adu
cerea la Îndeplinire a istericelor 
hotărîri ale Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, a in
dicațiilor si sarcinilor trasate de 
dumneavoastră. Pentru gloria și 
măreția scumpei noastre patrii, li
beră și independentă. Republica So
cialistă România.

★
La București s-au Încheiat, 

miercuri, lucrările eelui de-al VII- 
lea Congres național de fiziologie, la 
care au participat specialiști din țară 
ei de peste hotare. Comunicările si 
referatele prezentate au abordat 
teme importante din fiziologia fun
damentală si aplicativă, au relevat 
contribuția fiziologiei la ridicarea ca
lității actului medical, menținerea 
stării de sănătate a populației și păs
trarea unui raport corespunzător de 
virstă între generații.

Școala românească de fiziologie s-a 
remarcat in cadrul congresului prln- 
tr-o bogată experiență in domeniul 
reglării principalelor funcții ale or
ganismului, precum și în promovarea 
noilor metode imunologice de com
batere a unor boli.

A SESIUNII CONSILIULUI DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC
La București s-au încheiat, 

miercuri, lucrările ședinței * 42-a 
a Sesiunii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

In ultim» zi au foat adoptate do
cumentele cu privire la problemele 
aflate pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat Pro
tocolul ședinței a 42-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re- 
eiproc.

Președintele ședinței a 42-a a Se
siunii C.A.E.R.. tovarășul Constantin 
Dăscălescu. și secretarul C.A.E.R., 
tovarășul V. V. Sîclov, «u semnat 
apoi documentele referitoare la 
aprobarea Convenției privind colabo
rarea dintre C.A.E.R. și R.P. An
gola și Convenția privind colaborarea 
dintre C.A.E.R. și Etiopia Socialistă.

Luînd cuvîntul. tovarășul Constan
tin Dăscălescu. prim-mlmstru a! gu
vernului. după ce a subliniat impor
tanța actualei ședințe a sesiunii 
consiliului, care a dat un nou ți pu
ternic impuls dezvoltării. în conti
nuare. a conlucrării reciproce pentru 
realizarea consecventă a hotărirllor 
Consfătuirii economice la nivel înalt, 
a spus : în legătură cu problemele 
examinate, au fost adoptate reco
mandări la adresa țărilor si au fost 
trasate sarcini organelor consiliului, 
menite să asigure intensificarea co
laborării economice șl tehpieo-știin- 
tifice dintre țările noastre, să o facă 
și mai eficientă, astfel Incit să creas
că aportul acesteia Ia dezvoltarea 
economico-socială a țărilor membre 
ale consiliului. S-a acordat atenția 
cuvenită promovării unor noi forme 
avansate de cooperare, care să im
prime dinamismul necesar colaboră
rii reciproce.

Țările membre ale C.A.E.R. sî-au 
exprimat în cadrul lucrărilor sesiunii 
hotărîrea fermă de a extinde. în 
continuare, colaborarea economică 
cu celelalte țări socialiste, de a în
tări relațiile cu statele In curs de 
dezvoltare sl nealiniate, sprijlnin- 
du-Ie în lupta lor dreaptă pentru 
progres economico-social sl pentru 
Întărirea independenței.

S-a subliniat din nou disponibili
tatea de a dezvolta legături econo- 
mico-comerciale ți tehnico-științifice, 
reciproc avantajoase si pe bază de

egalitate în drepturi, cu toate statele 
lumii.

Relevindu-se că problema funda
mentală a epocii noaștre o constituie 
apărarea păcii, în cadrul lucrărilor 
sesiunii s-a exprimat părerea una
nimă că sînt necesare acțiuni hotă- 
rîte si responsabile ale tuturor sta
telor. mari și mici, fără deosebire de 
orînduire socială, care să pună ca
păt cursei Înarmărilor pe Pămînt, să 
prelntimpine extinderea ei în Cos
mos. pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, de reducere a 
cheltuielilor militare, aslgurîndu-se 
condițiile de pace pentru dezvoltarea 
lor economico-socială.

în încheiere, primul ministru al 
guvernului român a mulțumit pentru 
cuvintele calde, de apreciere, expri
mate -de participanții la sesiune la 
adresa Partidului Comunist Român, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a guvernului ți 
poporului român.

în numele particlpanților. tovară
șul Nikolai Rijkov. președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care va prezida cea de-a 43-a ședin
ță a Sesiunii C.A.E.R., a adresat Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Guvernului Republi
cii Socialiste România și poporului 
român călduroase mulțumiri pentru 
ospitalitatea de care B-au bucurat și 
condițiile asigurate bunei desfășurări 
a lucrărilor actualei ședințe a Se
siunii Consiliului da Ajutor Econo
mic Reciproc.

★
La 5 noiembrie 1986 s-au desfășu

rat. la București, lucrările ședinței 
121-a a Comitetului Executiv al 
C.A.E.H. și, respectiv, ale ședinței 
39-a a Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare In domeniul ac
tivității de planificare la care au 
participat reprezentanții permanenți 
ai țărilor membre ale C.A.E.R. 
în Comitetul Executiv, locțiitori al 
șefilor de guverne șl președinții or
ganelor centrale de planificare din 
țările memhre ale C.A.E.R.

în cadrul ședințelor au fost stabi
lite sarcinile privind organiza
rea transpunerii In viată a hotărîri
lor adoptate de Sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economie Reciproc, pre
cum sl alte probleme referitoare la 
adîneirea colaborării șl cooperării în 
sfera producției materiale.

Vizita la Tîrgul Internațional București
Delegațiile guvernamentale partici

pante la ședința a 42-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc au vizitat. In cursul dimine
ții de miercuri, pavilioanele româ
nești din cadrul Tîrgului Internațio
nal București.

Oaspeții au fost însoțiți de tovară
șul Constantin Dăscălescu. prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, de membri al gu
vernului.

Exponatele prezentate — în marea 
lor majoritate produse noi. de Înal
tă tehnicitate — au oferit o imagi
ne sugestivă a progreselor obținute 
In toate domeniile de industria ro
mânească. a potențialului In conti
nuă creștere al economiei noastre 
naționale, a capacității ei de a par
ticipa tot mai activ la schimbul mon
dial de valori materiale. De o deo
sebită atenție s-au bucurat sectoa
rele rezervate utilajului petrolier, 
electronicii șl electrotehnicii, con
strucției de mașini, mijloacelor de 
transport feroviar și auto. Industriei 
bunurilor de.iarg consum.

Pe parcursul vizitei, oaspeții s-au 
Interesat. îndeaproape, de perfor

mantele. tehnico-funcțlonale ale pro
duselor. de posibilitățile existente 
pentru lărgirea și intensificarea li
vrărilor de mărfuri și a cooperării 
și specializării în producție, pe baze 
reciproc avantajoase, Totodată, au 
avut cuvinte de apreciere Ja adresa 
Industriei românești și au subliniat 
nivelul calitativ înregistrat în sec
toarele respective, ceea ce oferă con
diții pentru o largă conlucrare bi și 
multilaterală.

★
îri aceeași zî. tovarășul Nikolai 

Rijkov. președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.Ș.S.. Împreună cu 
tovarășul L. N. Zaikov, secretar al 
C.C, al P.C.U.S.. gu vizitat întreprin
derea de mașini grele București.

★
După încheierea lucrărilor eelel 

de-a 42-a ședințe a Sesiunii Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
secretarul consiliului. V. V. Sîciov, 
s-a întîlnit. în cadrul unei conferin
țe de presă, cu reprezentanți ai 
ziarelor centrale. Radioteleviziunii, 
AgerpreS, al altor publicații, cu 
corespondenți al presei străine.

cu privire la ședința a 42-a a Sesiunii
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Guvernul Republicii Socialist» 
România a oferit, miercuri, o recep
ție in cinstea delegațiilor participan
te Ia oea de-a 42-a ședință a Sesiu
nii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc,

Au participat tovarășii Gheorghî 
Atanasov, președintele Consiliului d« 
Miniștri ai R.P. Bulgaria, Lubomir 
Stroiigal, președintele Guvernului 
R.S. Cehoslovace, Carlos Rafael Ro- 
drigufez, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Cuba, Willî 
Stoph. președintele Consiliului de 
Miniștri al R,D. Germane, Duma- 
aghjin Sodnom, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole, 
Zbigniew Messner, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polona, 
Gy&rgy Lăzâr. președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare, Ni
kolai Rijkov. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. Vo Chi Cong, 
prim-vicepresedinte al Consiliului de 
Miniștri al R. S. Vietnam, precum și 
membrii delegațiilor respective.

Au luat parte, de asemenea, lanes 
Zemliariei, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal al Republicii 
Soaajiste Federative Iugoslavia, și 
membrii delegației țării sale, care 
a participat la lucrările actualei 
ședințe în conformitate pu convenția 
încheiată între C.A.E.R. și Guvernul 
R.S.F.I.

Recepție
Au fost prezenți Sultan AIJ Keșht- 

mand. președintele Corn sili ului de 
Miniștri al R. D. Afganistan, Anto
nio Henriques Da Silva, ministrul 
planificării al R.P, Angola, Henry 
Ruiz Hernandez, ministrul colaboră
rii economice externe, reprezentan
tul Republicii Nicaragua in Comisia 
mixtă C.A.E.R.—Nicaragua, Faraj 
Bta Ghanem, ministrul planificării 
al R.D.P. Yemen, Addlsour Țedia. 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal pentru Planificare Centralizată 
gl Etiopiei Socialiste, Thongsavath 
Khaykhamphithoun, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.D.P, Laos tn România, conducăto
rii delegațiilor acestor țări, partici
pante în calitate de observatori, și 
persoanele oficiale oare îi însoțesc.

La recepție erau prezenți secre
tarul Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, V, V. Sldov. locțiitorul 
secretarului și specialiști ai Secre
tariatului C.A.E.R., precum și repre
zentanții unor organizații economica 
Internaționale create de țările mem
bre ale e.A.E.R.
■Invitații au fost salutați de to

varășul Constantin Dăscălescu, prim- 
miniștri» al Guvernului Republidl 
Socialiste România.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

. Plecarea
Miercuri au părăsit Capitala dele

gațiile eare au participat la lucră
rile celei de-a 42-a ședințe a Se
siunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. conduse de s 
Gheorghî Atanasov. președintei»

COMUNISTUL

delegațiilor
Consiliului de Miniștri «I R. P. 
Bulgaria, Lubomir Strougal. pre
ședintele Guvernului R. S. Ceho
slovace, Carles Rafael Rodriguez, 
vicepreședinte «1 Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri «le 
Republicii Cuba. Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri «I 
R. D, Germane. Zbigniew Messner, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone. Gydrgy Lâzâr. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, Nikolai Rijkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

(Urmare din pag. I)
voiului tehnic ți calitativ al produ
selor, pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii, pentru ri
dicarea puternică a productivității 
muncii — intr-un cuvint. pentru mo
dernizarea susținută a industriei 
noastre. El slnt promotorii noii re
voluții agrare, motoarele vii ale pro
cesului de ridicare rapidă pe o treap
tă infinit superioară a producției a- 
grlcole, a vieții satului românesc, El 
lint promotorii celor mai noi cuce
riri Me științei în toate domeniile de 
activitate. In întreaga viată economi- 
eo-socială. Comuniștii sînt vîrful de 
lance al noului, al progresului în 
România socialistă.

Am sărăci insă prin unilateraliza- 
re noțiunea de nou, am releva insă 
prea palid dimensiunile luptei revo
luționare în etapa actuală dacă 
ne-am cantona doar în perimetrul 
economiei. „Trebuie să facem totul — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adunarea solemnă organizată cu pri
lejul celei de a 65-a aniversări a 
P.C.R. —■ pentru păstrarea spiritului 
revoluționar, pentru ca partidul să 
rămină permanent tinăr, receptiv la 
•eea ee este nou !" Noul in viața so
cială. noul In știintă și cultură, noul 
în teoria și practica revoluționară

lată tot atitea șuvoaie generoase de 
gîndlre și acțiune asupra cărora 
partidul, secretarul său general îi 
cheamă pe comuniști să se aplece în 
continuu, să și le încorporeze, să lup
te pentru a le da cale liberă. Pentru 
că există un creuzet în care se disti
lează la cota cea mai înaltă toate 
victoriile noului — în tehnică sau în 
filozofie, în agricultură sau în știin
ță : acesta este omul nou. Omul, nou 
— patriot și revoluționar, stăpîn pe 
cele mai înalte cuceriri ale științei și 
tehnicii, animat de valorile eticii co
muniste — generează și incorporea
ză în el noul tocmai ca rezultat al 
activității conștiente a comuniștilor 
de afirmare permanentă a noului. 
Fiecare izbîndă asupra vechiului, 
fiecare acțiune de înlăturare a ceea 
ce este perimat, fiecare act de afir
mare a noului, oriunde s-ar petrece, 
sînt tot atîția pași înainte pe calea 
făuririi unui tip uman superior, a 
omului societății comuniste. Acesta 
este demersul umanist revoluționar 
al partidului nostru, este prioritatea 
numărul 1 pe agenda permanentă a 
revoluției.

„Formarea emulul neu — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu In cu- 
vîntarea rostită cu prilejul sărbăto
ririi „Zilei recoltei" — constructor 
conștient al socialismului șl comunis
mului, reprezintă ® parta insepara

bilă a întregului proces de transfor
mare a patriei noastre, de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare spre comu
nism". Omul nou reprezintă in con
cepția partidului nostru, a secretaru
lui său general finalitatea supremă a 
activității conștiente'de construire a 
noii prinduirl, reprezintă ținta tutu
ror eforturilor noastre — ațlț a celor 
de pe plan material, cit și de pe plan 
spiritual. Pentru că omul nou se for
mează în procesul muneii — o mun
că mereu mai înalt calificată, incor» 
porîpd în ea !ntr-o măsură mereu 
mai mare cuceririle științei — și se 
formează ca rezultat al unei activi
tăți susținute, permanente de mode
lare a conștiinței sale pe temeiul so
cialismului științific, a materialismu
lui dialectic și istoric. Omul nou — 
și luăm noțiunea In toato accepțiile 
sale — este începutul și încununarea 
luptei comuniste pentru nou,

Noul este însuși sensul luptei po
porului condus de partid ; înlătura
rea a ceea ce s-a dovedit ă fi o'sta
vilă în calea noului se impune ca o 
necesitate. Lupta pentru nou — re
ceptivitatea tn fața lui și voința de 
n-l impune — este modul de a fi al 
comunistului, al revoluționarului. 
Este însăși revoluția.

Georqe-Radu CHIROV1CI

A plecat din București delegația 
guvernamentală a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, condusă 
de Ianez Zemliariei. vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
care a luat parte la lucrările ședin
ței în conformitate eu convenția în
cheiată între C.A.E.R. și guvernul 
acestei țări,

în cursul după-amlezil au plecat, 
de asemenea, delegațiile conduse de 
Sultan Aii Keshtmand. președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Democratice Afganistan, și Henry 
Ruiz Hernandez, ministrul colaboră
rii economice externe, reprezentan
tul Republicii Nicaragua In Comisia 
mixtă C.A.E.R.-Nicaragua, care au 
luat parte la lucrările ședinței a 
42-a a Sesiunii C.A.E.R. în calitate 
de observator.

★
Pe aeroportul Otopeni, delegațiile 

au fost salutate de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minisțru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, de membri ai guvernului, 
de alte persoane oficiale.

La plecarea delegațiilor a fost de 
fată V. V, Sleiov. secretarul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Erau prezent! șefii misiunilor di
plomatice ale țărilor respective acre
ditați la București.

în zilele de S—5 noiembrie 1986, 
în capitala Republicii Socialiste 
România, București, a avut loc a 42-a 
ședință a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au participat delega
țiile țărilor membre ale C.A.E.R., 
conduse de : G. Atanasov, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repur 
blicii Populare Bulgaria, L. 
gal, președintele Guvernului 
blicii Socialiste Cehoslovace, 
Rodriguez, vicepreședinte al 
liuiui de Stat și Consiliului de Mi
niștri «le Republicii Cuba, W. Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
D, Sodnom, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Mongole, Z. Messner, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, G. Lăzăr, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare, N. Rijkov, președintele 
Consiliului de Miniștri «1 Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, Vo 
Chj Cong, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste Vietnam, precum și V. 
Sîciov, secretarul C.A.E.R., șl repre
zentanți ai organelor consiliului.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la lucrările sesiunii a 
luat parte delegația R.S.F.I., condusă 
de I. Zemliariei, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal.

La ședința sesiunii au participat, 
ca invitați, in calitate de observatori, 
reprezentanți ai Republicii Democra
tice Afganistan, Republicii Popular» 
Angola, Etiopiei Socialiste, Republi
cii Democrate Populare Laos, Repu
blicii Nicaragua, Republicii Demo
crate Populare Yemen.

Ședința a fost prezidată d» Con
stantin Dăscălescu. conducătorul de
legației Republicii Socialiste Româ
nia.

Sesiunea a examinat raportul Co
mitetului Executiv eu privire la acti
vitatea Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc între ședințele a 40-a șl 
a 42-a ale sesiunii consiliului pentru 
realizarea hotărîrilor Consfătuirii e- 
conomioe la nivel înalt a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

S-a relevat că transpunerea in via
tă a hotărîrilor Consfătuirii econo
mice la nivel înalt a tarilor membre 
ale C.A.E.R. ți a înțelegerilor ulte
rioare dintre acestea, activitatea or
ganizatorică si de conducere desfă
șurată de partidele comunista si 
muncitorești, munca eroică a po
poarelor acestor țări, mobilizarea re
zervelor existente, precum și folosi
rea posibilităților oferite de colabo
rarea reciprocă dintre țările membra 
ale C.A.E.R. «u exercitat o influentă 
mare asupra creșterii potențialului 
lor economic. întăririi unității si co
eziunii lor. Țările membre ala 
C.A-E.R. au obținut succese însem
nate în cincinalul trecut.

In perioada 1981—1985 venitul na
țional. pe ansamblul țărilor membre 
ale C.A.E.R., a crescut cu 18 Ja sută, 
producția globală industrială cu 18 la 
«ută. iar cea agricolă eu 11 la sută. 
Au sporit considerabil schimburile 
reciproce de mărfuri, acestea atin- 
gînd în 1S85 suma de 198 miliarde 
ruble transferabile. .

Au crescut veniturile reale aita 
populației, s-au extins construcțiile 
de locuințe, s-au Îmbunătățit asisten
ta medicală si asigurările sociale.

în 1983, comparativ cu 1984, veni
tul national a crescut pe ansamblu 
in țările membre ale C.A.E.R. cți 3.6 
la sută, producția industrială cu 3.9 
la sută, volumul total al comerțului 
exterior cu 3,2 la sută.

Factorul hotăritor al creșterii pro
ducției l-a conșțituit sporirea pro
ductivității muncii, pe seama acesteia ’ 
asigurindu-șe în industrie peste 80 la 
sută din sporul total al producției,

La congresel» partidelor comu
nista și muncitorești din țările mem
bre ale C.A.E.R, frățești, care au 
avut loc în anii 1984—1986. s-a sub
liniat importanta dezvoltării colabo
rării economice șl folosirii de noi 
forme pentru intensificarea produc
ției sociale pe baza progresului tah- 
nico-știintific în vederea asigurării 
unei înalte eficiente eoonomioe și ri
dicării bunăstării' popoarelor,

Se înfăptuiește o cooperare ștlin- 
tifico-productlvă internațională da 
mare amploare, pe baza Programu
lui complex al progresului tehnlco- 
știlnțific al țărilor membre ale 
C.A.E.R., pină In anul 2000, Acest 
program, transpus lptr-up sistem de 
convenții șl acorduri reciproc core
late, constituie baza cooperării teii- 
nieo-șțiințifioe In cadrul C.A.E.R., 
una din preniisete iniporțante de 
organizare a adînclrii și perfecțio
nării în continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării eoonomioe so
cialiste, contribuie la dezvoltarea 
largă a specializării și cooperării in 
domeniul științei, tehnieli șl produc
ției, la creșterea accelerată a oomer- 
țuJul exterior.

Sesiunea a relevat necesitatea so
luționării mai rapide a acestor sar
cini-

Examinîndu-se rezultatele coor
donării planurilor economice Pe ac
tualul cincinal, s-a subliniat că 
aoeasta a contribuit la identificarea 
de noi posibilități pentru intensifi
carea colaborării reciproce in scopul 
creșterii dinamioe sl armonioase a 
economiilor fiecărei țări și. In an
samblu. ale tuturor țărilor membre 
ale C.A.E.R, Realizarea înțelegerilor 
privind dezvoltarea colaborării, ta 
pare s-a ajuns în cadrul coordonării 
planurilor, contribuie la sporirea 
eficientei economiilor țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

O atenție deosebită ta coordonarea 
planurilor s-a acordat transpunerii 
in viață a hotărtrijor Consfătuirii 
economice la nivel înalt, formării 
unor relații economice și tehnlțo- 
știintlfioe stabile, de lungă durață. , 
între țările membre ale C.A.E.R, Ță
rile au semnat sau elaborat progra
me bilaterale de lungă durată de 
colaborare economică si tehnioo-ștl- 
lnțifică pină în anul 2000,

Sesiunea a evidențiat necesitatea 
identificării unor posibilități supli
mentare de majorare a livrărilor 
reciproce de mărfuri, comparativ cu 
nivelul convenit în cursul coordonă
rii planurilor. în special în dome
niul tehnicii de vîrf, corespunzătoa
re celui mai înalt nivel pe plan 
mondial, precum și in ce privește 
combustibilii, energia, materiile pri
me. diferite tipuri de produse ale 
industriei chimice, mărfuri de larg 
consum de calitate superioară șl 
produse alimentare.

Sesiunea a trasat sarcina elaboră
rii programului de coordonare a 
planurilor pentru următorul cinci
nal, în care să se prevadă un com
plex larg de măsuri. Se are în ve
dere să se desfășoare lucrări prl-

Strou- 
Repu- 
C. R. 
Consi-

vind convenirea politicii economice 
în domeniile legate de colaborarea 
reciprocă, formarea de relații eco
nomice stabile. în primul rînd în 
domeniile care determină progresul 
tehnlco-științlfic. S-a pus. de ase
menea, problema ea produsele ce se 
livrează reciproc să fie la nivel 
mondial, să se realizeze măsuri pen
tru Întărirea invulnerabilității teh- 
nico-economice a țârilor membre ale 
C.A.E.R. față de țările capitaliste.

Sesiunea a relevat că la acce
lerarea creșterii economice a țărilor 
frățești, la aprofundarea proceselor 
colaborării și integrării economice 
socialiste contribuie realizarea unor 
convenții multilaterale de mare an
vergură pentru direcții prioritare, 
care au început să fie transpuse In 
praotlcă. între acestea se numără 
colaborarea în construirea conductei 
de gaze Iamburg — frontiera de vest 
a U.R.S.S., folosirea gazului natu
ral drept combustibil pentru motoare 
Ia mijloacele de transport, specia
lizarea și cooperarea internaționa
lă în fabricarea sistemelor flexibila 
de producție, lncluzînd fabricarea și 
utilizarea în economiile naționale a 
roboților, a sistemelor de proiectare 
asistată de calculator, crearea siste
mului unitar de mijloace pentru 
transpunerea informației pe fibre 
optice.

S-a relevat că o mare atenție este 
acordată colaborării în domeniul con
strucțiilor de mașini. Pe baza con
vențiilor de specializare și cooperare 
in producție au crescut livrările re
ciproce de mașini și utilaje, ponderea 
livrărilor de produse obținute prin 
specializare în volumul total al ex
portului de produse ale industriei 
constructoare de mașini a țărilor 
membre ale C.A.E.R. reprezentînd 40 
la sută în anul 1983, într-o serie de 
domenii ale construcțiilor de mașini 
au fost create sisteme de dirijare au
tomată, eu ajutorul microprocesoare
lor, a diferitelor procese tehnologice.

în rezolvarea problemei energetice 
și de materii prime, țările membre 
ale C.A-E.R. au continuat colaborarea 
la construirea unor mari obiective, 
măresc, prin eforturi comune, capa
citățile centralelor nuclearo-electrice, 
înfăptuiesc, de asemenea, acțiuni 
convenite de colaborare pentru eco
nomisirea resurselor energetice si 
materiale,

Sesiunea, relevlnd o serie de nea
junsuri în cadrul colaborării, a trasat 
organelor consiliului sarcini privind 
înfăptuirea în mod consecvent a ho- 
tărîrilor consfătuirii economice la 
nivel înalt, folosirea mai deplină a 
posibilităților oferite de specializa
rea și cooperarea internațională în 
producție, O atenție deosebită a fost 
acordată problemelor ridicării nive
lului tehnic și calității produselor ce 
se livrează reciproc, precum si înde
plinirii la termen a angajamentelor 
pe care țările si le-au asumat în ca
drul colaborării. A fost menționată 
necesitatea unei desfășurări mai efi
ciente a coordonării investițiilor în 
domeniile si pentru obiectivele de 
colaborare convenite. în legătură cu 
aceasta, sesiunea a preconizat o se
rie de măsuri pentru creșterea efi
cienței colaborării.

O atenție sporită «-*. recomandat 
să ®e acorde asimilării ți folosirii 
jargi « rezultatelor lucrărilor reali- ...
gate In .cadrul Programului complex . să se angajeze De calea opririi sursei 
al progresului tehnico-științific, adîn- *------ x-’— —. - ..
sirii pe bază multilaterală și bilate
rală a specializării ți 
producție.

Sesiunea a subliniat 
principalele sarcini ale ________
etapa actuală o constituie adîneirea 
în continuare a specializării și coo
perării în producție folosind aseme
nea forme avansate de colaborare, 
cum sînt legăturile directe în do
meniul științei Si producției Intre 
organizațiile economice din țările 
membre ale C.A.E.R., crearea de că
tre țările interesate, pe bază da 
gestiune economică, de întreprinderi, 
uniuni, birouri de construcții, orga
nizații științifice comune și alte co
lective internaționale. în acest soop, 
în unele țări membre ale C.A.E.R. 
ea înfăptuiesc măsuri în vederea 
lărgirii împuternicirilor organizațiilor 
«goaemiee .si. tehnifio-atiințifice. creă
rii condițiilor pentru conlucrarea 
lor nemijlocită, îndeosebi în scopul 
accelerării realizării Programului 
complex al progresului tehnico-știin- 
țific.

Acord’nd 
voitarii în.... ...... ......... ___ _
țărilor membre ale C.A.E.R. în do
meniul energeticii nucleare, sesiunea 
a adoptat Programul privind con
struirea de centrale nuclearo-elec
trice și centrale nucleare pentru ter- 
moficare pină în anul 2000, Se pre
conizează creșterea însemnată « 
capacităților ce vor fi date în func
țiune la centralele nucleare, asigu
rarea lor cu echipamente fabricate 
pe bază de cooperare internațională. 
Se prevede elaborarea unui complex 
de măsuri corespunzătoare progra
mului adoptat de A.I.E.A. privind 
crearea unui regim international de 
dezvoltare, în condiții de deplină 
securitate, a energeticii nucleare.

Promovînd cu consecvență obiecti
vele Consfătuirii economice pri
vind accelerarea dezvoltării și creș
terii eficienței economiilor naționale 
ale R.S, Vietnam, R. Cuba și R.P. 
Mongole, participarea mai largă a 
acestora la diviziunea internațională 
socialistă a muncii, țările europene 
membre ale C.A.E.R. au preconizat 
măsuri pentru perfecționarea in 
continuare a colaborării cu R.S. 
Vietnam, R, Cuba și RP. Mongolă 
In scopul dezvoltării ramurilor de 
bază ale economiilor național» ala 
acestor țări.

S-a relevat cu satisfacție adlnci- 
zea relațiilor dintre C.A.E.R. ți R.S.F. 
Iugoslavia și s-a exprimat hotft- 
rîrea fermă a țărilor membre ale 
C.A.E.R. de a dezvolta consecvent șl 
în .viitor colaborarea economică eu 
celelalte state socialiste.

înfăptuind politica lor principială 
de întărire a relațiilor cu statele in 
curs de dezvoltare șl nealiniate, 
țările membre ale C.A.E.R. sprijină 
lupta justă a acestora pentru conso
lidarea independenței și progres so
cial, instaurarea noii ordini econo
mice internaționale, soluționarea 
globală și echitabilă a problemei 
datoriilor externe, înlăturarea rămă
șițelor colonialismului și rasismului. 
S-a dat o înaltă apreciere hotărîrilor 
conferinței de Ia Harare a șefilor 
de stat și. de guvern ai statelor 
nealiniate în problemele luptei pen
tru înlăturarea pericolului unui 
război nuclear, dezarmare, împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, rasismului și apar
theidului, pentru asigurarea dreptu
lui popoarelor ta dezvoltare inde
pendentă, pentru așezarea relațiilor 
economice Internaționale pe baze 
echitabile. O dezvoltare continuă a 
înregistrat colaborarea dintre C.A.E.R. 
și țările membre ala consiliului cu

cooperării In

eă una din 
colaborării în

o mare importanță dez- 
continuare a colaborării

PO-

Nicaragua. Mozamblc. Mexic șl Irak, 
pe baza convențiilor semnate cu 
aceste state. Sesiunea consiliului a 
aprobat convențiile de colaborare a 
C.A.E.R. cu Republica Populară 
Angola, Etiopia Socialistă ți Repu
blica Democrată Populară Yemen.

Țările membre ale C.A.E.R. vor 
aoorcla ți în viitor statelor în cur» 
de dezvoltare asistentă economică ți 
tehnico-știintifică în interesul 
poarelor acestor țări.

Țările membre ale C.A.E.R. do
resc să dezvolte relații economico- 
wmerciale ți tehnico-științifice. re
ciproc avantajoase și pe bază de 
egalitate, cu țările capitaliste dez
voltate. Un exemplu de conlucrare 
fructuoasă îl constituie colaborarea 
multilaterală a țărilor membre ale 
C.A.E.R. eu Republica Finlanda.

Sesiunea a apreciat pozitiv pro
gresul înregistrat In ultimul timp în 
re privește stabilirea de relații ofi
ciale între C.A.E.R. șl Comunita
tea Economică Europeană, precum 
NzvS® f)iet2r5„tară membră a C.A.E.R. și C.h.E. Țările frățești--- XX r* ț/C,? Li 
și-au reafirmat convingerea că un 
progres, în continuare, în acest 
domeniu ar contribui Ja lmbună- 
tațirea înțelegerii reciproce ei a 

tntre țările membre ate C.A.E.R. și C.E.E., Ja extinderea le
găturilor eoonomlco-comerciale șl 
tehnioo-ștlințifioe reciproc avanta
joase dintre ele. la însănătoșirea re
lațiilor politice șl economice în Eu
ropa și In întreaga lume.

A fost exprimată speranța că re
uniunea reprezentanților statelor 
participant» Ia Reuniunea general- 
europeană de la Viena care « 
început va reprezenta un mo
ment important In dezvoltarea tn 
continuare a colaborării general- 
europene In toate domeniile, va 
avea o influență favorabilă asu
pra climatului internațional în an
samblu. In ce le privește, țările eu
ropene membre ale C.A.E.R. sînt 
gata să contribuie în mod ' construc
tiv la realizarea de înțelegeri con
crete cane să dueă lg însănătoșirea 
climatului politic, reluarea destinde
rii, reducerea forțelor armate si u 
armamentelor convenționale. întări
rea încrederii șt securității pe conti
nent. Aceste țări se pronunță cț» 
consecventă pentru lărgirea colabo
rării în domeniile economiei, știin
ței. tehnologiei și protecției mediului 
Inoonjurător. renunțarea la politică 
și practicile obstrucționiste din ca- 

schimburilor reciproc avanta- 
joase in aoeste domenii, pentru în
tărirea încrederii în raporturile eco
nomice dintre state, pentru o largă’ 
colaborare în domeniile cultural si 
umanitar, pentru deplina înfăptuire 
a drepturilor omului în toate dome
niile,, și în mod deosebit a dreptu
lui la viață. In condiții de pace si 
libertate, cu respectarea suveranită
ții statelor.

Relevînd eă dezvoltarea econom lei 
ți a colaborării reciproce a țărilor 
membre ale C.A.E.R. în cincinalul 
care a trecut și în anul 1985 s-a rea
lizat In oondițiile unei situatil inter
naționale încordate Si grave, țării» 
socialiste frățești au exprimat îngri
jorarea lor față de intensificarea 
cursei înarmărilor. In primul rtnd a 
celor nucleare. în legătură cu aotkv- 
nlle S.U.A. șj NtA.T.O., care refuză 
înarmărilor. prefntîmpinăriL” extin
derii acesteia în Cosrtios. inoetărll 
experiențelor nucleare.

Țările membre ale C.A.E.R. «u ex
primat sprijinul lor deplin fată 
poziția constructivă â U.R.S.S. la ln- 
tîlninea sovleto-amaricană la nivel 
Înalt de la Reykjavik, au dat o Înal
tă apreciere propunerilor 'sovietire 
de mare amploare si largă perspec
tivă, îndreptate spre asigurarea unej 
cotituri în toate domeniile luptei 
pentru dezarmare si înlăturarea pe-, 
rioolului războiului nuclear.

Participantii Ja ședință au expri
mat hotărîrea țărilor lor de a con
tinua dialogul. Junta activă jsetitru 
oprirea cursei înarmărilor nucleare, 
crearea unui sistem cuprinzător d» 
securitate internațională ți pace. Ță
rile membre ale C.A.E.R. pornesc da 
la aprecierea că prin acțiunile co
mune ale guvernelor țl popoarelor, 
ale tuturor oamenilor care gîndesc 
realist și, ale forțelor iubitoare de 
pace se poate asigura rezolvarea 
problemei fundamentale a epocii 
noastre — oprirea cursei înarmări
lor. tn primul rînd a celor nucleare, 
dezarmarea, preîntîmpinarea catas
trofei nucleare.

Țările comunității socialiste »!nt 
convinse că lichidarea armelor da 
distrugere în masă oină Ia sfîrșitul 
secolului, nu numai eă ar elimina 
amenințarea Ia adresa existentei ci
vilizației. dar ar șl elibera uriașe 
mijloace materiale, atit de necesare 
nentru solutionarea gravelor proble
me loclai-economlee ale omenirii.

Sesiunea a relevat, de asemenea, 
însemnătatea propunerilor avansate 
de statele participante la Tratatul d» 
la Varșovia în Apelul lor de la Bu
dapesta privind reducerea forțelor 
armate sl a armamentelor conven
ționale în Europa, insotltă de micșo
rarea proporțională a cheltuielilor 
militare ale statelor.

Țările membre ale C.A.E.R. dau o 
înaltă apreciere rezultatelor primei 
etape a Conferinței de la Stockholm, 
relevînd că voința politică, realismul 
sl înțelegerea reciprocă au permis să 
se realizeze Ia conferință înțelegeri 
ce au o mare însemnătate pentru 
întărirea încrederii și securității.

Țările membre ale C.A.E.R. subli
niază că tot mai importantă si strin
gentă în actuala situație internațio
nală devine problema eliminării din 
relațiile economice internationals a 
oricăror forme de limitări si obsta
cole artificiale, s asigurării securită
ții economice Internationale, care să 
acere în egală măsură interesele 
fiecărui stat.

Țările membre ale C.A.E.R, relevă 
importanta organizării in cadru! 
O.N.U. de negocieri globale, eu par
ticiparea tuturor statelor. In vederea 
soluționării echitabile a celor mal 
importante probleme economice In
ternationale și se pronunță pentru 
convocarea unui forum mondial la 
care s-ajr putea examina. în mod 
complex, tot ce Împovărează rapor
turile economice mondiale.

Sesiunea a subliniat că, în condi
țiile situației internaționale complex» 
Si contradictorii, o importantă deo
sebită capătă hotărlrile adoptate în 
legătură cu adîneirea colaborării ți 
integrării economice socialiste și ;» 
exprimat convingerea că aceste mă
suri vor contribui la dezvoltarea in 
continuare a oconoriîiilor tărilc- 
membra ale C.A.E.R., la întărirea 
pozițiilor lor in lume, la creșterea 
influentei socialismului asupra evo
luției vieții internaționale.

Ședința sesiunii s-a desfășurat 
într-o atmosferă de unanimitate, 
prietenie, respect reciproc gl înțele
gere deplină.



ROMÂNIA SOCIALISTĂ, 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU - 
contribuții remarcabile la cauza progresului, 

păcii și înțelegerii internaționale
Un amplu articol din revista indiană „Fair Idea"

lucrările Congresului Partidului Comunist din Argentina

Sub titlul ..Dialectica unei politici consacrate picii", revista indiană 
„FAIR IDEA" publică un amplu articol consacrat marilor realizări 
dobindite de tara noastră in anii de după Congresul al IX-lea al P.C.R.. 
perioadă indisolubil legată de activitatea prodigioasă, neobosită a se
cretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Revista prezintă pe larg demersul rodnic, amplu și 
perseverent al României socialiste in viața internațională.

Anii de după Congresul al IX-lea 
el Partidului Comunist Român — 
subliniază revista „Fair Idea" — 
au fost marcați de realizări foarte 
importante, fără precedent, în 
construirea noului sistem social în 
tară și, concomitent, de afirmarea 
tot mai prestigioasă a României 
socialiste pe arena mondială. în 
acești ani, politica externă și În
treaga activitate a României pe 
plan mondial au căpătat noi di
mensiuni, attagînd o treaptă ca
litativ superioară. România și-a 
extins și întărit relațiile cu țările 
socialiste, cu toate țările lumii ; a 
crescut contribuția ei la dezbaterea 
șl soluționarea problemelor cardi
nale ale contemporaneității, a 
sporit prestigiul său printre po
poarele lumii.

în oontinuaire în articol se arată 
că toate aceste oontribuții de co- 
virșitoare importantă sint indiso
lubil legate de gîndirea inovatoare, 
creatoare, profund originală și de 
activitatea prodigioasă, neobosită 
desfășurată cu responsabilitate și 
principialitate comunistă, revolu
ționară de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
Nicolae Ceaușescu, campion stră
lucit al idealurilor păcii, libertății 
și progresului, al cooperării intre 
popoare, personalitate proeminentă 
a vieții politice mondiale. Conducă
torul P.C.R. și al statului român a 
Jucat principalul rol în elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și 
externe a României socialiste, în 
asigurarea unității lor perfecte, a 
legăturii organice între interesele 
vitale ale poporului român și aspi
rațiile fundamentale ale tuturor 
popoarelor și națiunilor.

Analiza profundă, echilibrată, a 
tendințelor și fenomenelor din viața 
internațională, abordarea științifică 
a problemelor cardinale ale dez
voltării sociale contemporane, so
luțiile realiste ’ și ' constructive 
concepute pentru a rezolva defi
nitiv și democratic aceste proble
me, constanța și fermitatea în pro
movarea unei politici de indepen
dență, de pace și de largă conlu
crare internațională, preocuparea 
constantă pentru asigurarea unită
ții și solidarității tuturor forțelor- 
revoluționare, progresiste și de
mocratice, a tuturor națiunilor lu
mii slnt trăsăturile definitorii ale 
operei teoretice și ale întregii acti
vități practice ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Propunerile, ini
țiativele și acțiunile României și ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru cauza păcii și dezarmării, a 
înțelegerii și colaborării în întreaga 
lume, au avut un amplu ecou in
ternațional și se bucură, pe bună 
dreptate, de o înaltă apreciere din 
partea opiniei publice din multe 
țări ale lumii.

în deplină armonie cu politica 
Internă de construire a noului sis
tem social-economic, politica ex
ternă a României întruchipează în 
însăși esența ei înaltele valori ale 
orînduirii socialiste, ale umanismu
lui revoluționar, idealurile de

Critici la adresa practicilor protecționiste 
ale statelor dezvoltate

LA PAZ 5 (Agerpres). — Vicepre
ședintele Boliviei. Julio Garret, s-a 
pronunțat în favoarea organizării u- 
nei întruniri la nivel înalt a repre
zentanților Pactului Andjn (Bolivia, 
Columbia, Ecuador. Peru și Vene
zuela), avînd ca principală temă pe 
ordinea de zi dificultățile economice 
cu care sînt confruntate statele mem
bre ale organizației. El a amintit, în 
context, preocuparea profundă a ță
rilor în curs de dezvoltare față de 
continuarea si escaladarea politicii 
protecționiste a statelor dezvoltate, 
care are ca efect reducerea, la peste 
jumătate, a veniturilor realizate din 
exporturile lor. Agenția Taniug a-

Intensificarea mișcării greviste în R.S.A.
PRETORIA 5 (Agerpres). — în o- 

rasul sud-african Port Elizabeth, 
unde se află marile uzine de asam
blaj ale companiei „General Motors", 
cei 2 400 de muncitori de culoare de 
la benzile de montaj au intrat în a 
șasea zi de grevă — informează a- 
gentia U.P.I. Mișcarea revendicativă 
a fost declanșată în semn de pro
test fată de refuzul conducerii uzi
nelor de a satisface cererile privind 
asigurarea locurilor de muncă după 
ce unitatea va fi vlndută unor oa
meni de afaceri sud-africani.

într-un articol publicat de „Revis
ta internațională a muncii", editată 
de B.I.T.. se relevă că în urma acci
dentelor din minele de aur din Afri
ca de Sud, mai mult de 46 000 de 
muncitori și-au pierdut viata, iar 
poete un milion au fost răniți de la 
Începutul acestui secol. în medie, ac

Tîlcul remanierii guvernamentale de la
PRETORIA 5 (Agerpres), — Șeful 

regimului rasist de la Pretoria, „pre
ședintele" Pieter Botha, a anunțat 
remanierea guvernului sud-african. 
în • noul cabinet nu mai figurează 
două personaje de tristă faimă, Louis 
le Grange, ministru al „legii și or
dinii". Însărcinat cu poliția, si Louis 
Nel. șeful departamentului informa
țiilor șl propagandei. De numele lui 
Louis le Grange. în funcție din 1982, 
sînt legate cele mai represive ac
țiuni. inclusiv aplicarea brutală a 
stării de urgentă, instituită la 12 iu- 

libertate și prosperitate, de pace șl 
progres ale poporului, exprimind 
constanta cu care P.C.R. lși înde
plinește îndatoririle sale naționale 
și internaționale, concepute în co
relația lor organică, în interde
pendență dialectică. Situînd pe 
primul loc, ca sarcină fundamen
tală, dezvoltarea noului sistem so
cial, ridicarea patriei pe noi trepte 
de progres și civilizație, partidul șl 
guvernul acționează pentru dezvol
tarea amplă a relațiilor României 
cu țările socialiste, cu toate țările 
lumii, indiferent de sistemul so
cial.

Revista scoate în evidență faptul 
că întreaga activitate a P.C.R. se 
întemeiază pe considerentul că 
politica internă și externă consti
tuie două aspecte inseparabile ale 
liniei generale, unice de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Așa cum sublinia 
secretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, în raportul pre
zentat la Congresul al XIII-lea, 
„înfăptuirea cu suoces a planurilor 
și programelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei noastre 
este posibilă numai în condiții de 
pace și securitate internațională, 
de colaborare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială. De aceea, între politica in
ternă și cea internațională există 
o strînsă unitate dialectică".

Referindu-se la faptul că lumea 
contemporană pășește înainte pe 
baza unor relații de Interdepen
dență tot mai accentuată, acesta 
fiind un fenomen legic, obiectiv al 
epocii noastre, revista scrie în con
tinuare : în concepția P.C.R. șl a 
secretarului său general, este ne
cesar să se pornească de la pre
misa că extinderea cooperării eco
nomice și tehnice, a schimburilor 
de valori materiale, de bunuri spi
rituale, de informații și experiență 
constituie în lumea contemporană 
o cerință obiectivă a evoluției fie
cărei țări în pas cu progresul 
mondial și, în același timp, o con
tribuție la progresul omenirii în 
general. „Trebuie să recunoaștem 
că există o interdependentă, în 
cadrul diviziunii internaționale â 
muncii, între țările cu sisteme 
economice și sociale diferite și că 
o cooperare activă și largă între 
toate statele lumii, în spiritul ega
lității și avantajului reciproc, con
stituie un factor de importanță 
fundamentală pentru progresul ge
neral al popoarelor, pentru 
securitate ș! pace", a subliniat 
președintele Nicolae Ceaușescu.

Sistemul de relații internaționa
le, ordinea economică șl politică 
mondială influențează azi. într-o 
măsură crescîndă. dezvoltarea fie
cărei țări, tot așa cum evoluțiile 
interne ale vieții popoarelor, trans
formările oe au loc la scară na
țională oapătă tot mal frecvent o 
semnificație internațională și au 
implicații generale. în aceste con
diții, după cum subliniază pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. este 

mintește că datoria externă a țărilor 
din America Latină depășește. în 
prezent, 370 miliarde dolari, din care 
Pactului Andin îi revin 75 miliarde 
dolari.

KUALA LUMPUR 5 (Agerpres). - 
Țările în curs de dezvoltare trebuie 
să-și coordoneze eforturile si resur
sele pentru a-si asigura indepen
denta tehnologică fată de statele in
dustrializate — a declarat ministrul 
Uruguayan ai energiei, Leo Moggie, 
la reuniunea Organizației de planifi
care energetică a statelor din Asia si 
Pacific (Apenplan).

cidentele de la aceste mine se sol
dează. în fiecare an, cu moartea a 600 
de mineri, cea mai Înaltă rată de a- 
cest gen din lume pentru operațiuni 
miniere comparabile.

J. P. Leger, de la Departamentul 
de sociologie al' Universității Witwa- 
tersrand din Johannesburg, autorul 
articolului, consideră că „despotismul 
rasial" care se manifestă în opera
țiunile miniere este cauza principală 
a acestei situații dramatice. Goana 
de a incașa prime cît mai ridicate îi 
împinge pe minerii albi să ceară 
muncitorilor de culoare o activitate 
cît mai intensă, fără să mai piardă 
cît de puțin timp cu măsurile de pre
cauție si protecție.

„A sosit timpul să se treacă la o 
formă nouă de autoritate socială la 
locul de muncă, care să înlocuiască 
poziția despotică a contramaistrului 
alb", consideră J. P. Leger.

Pretoria
nle a.c. în timpul ultimilor doi ani, 
forțele de politie au ucis 2 300 de 
persoane de culoare. De la institui
rea stării de urgentă, sub directa 
coordonare a lui Louis le Grange 
au fost arestate și întemnițate peste 
20 000 de persoane care s-au opus 
deschis politicii de represalii și 
apartheidului, unii dintre cei reți
nuți fiind albi. Cel de-al doilea mi
nistru Înlocuit a supervizat informa
țiile si propaganda, nereusind să 
schimbe cu nimic imaginea regimu
lui de la Pretoria. 

neoesar ca fiecare popor să fie 
permanent conștient de condiționă
rile externe., de complexitatea 
crescîndă a vieții, mondiale, de 
transformările oâ au loc si de ten
dințele fundamentale ce se mani
festă în echilibrul mondial de for
țe. Progresul fiecărei țări este în 
mod obiectiv tot mai legat de dez
voltarea globală a omenirii și. la 
rîndul său. influențează tot mai 
mult echilibrul mondial, evoluția 
relațiilor internaționale. Se înțe
lege de la sine că dezvoltarea so- 
cial-economică a oricărei țări, pro
gresul oricărui popor sînt condițio
nate. mai presus de orice, de un 
climat de pace și securitate, de 
înțelegerea și colaborarea intra 
popoare.

Solutionarea problemei vitale a 
păcii și dezarmării interesează toa
te țările șl popoarele în cel mal 
înalt grad, reprezentind condiția 
„sine qua non" a îndepliniri! as
pirațiilor fiecărei națiuni, precum 
și a reglementării problemelor 
globale cu care se confruntă ome
nirea contemporană, a construirii 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii șl oolaborării pe planeta 
noastră.

Astăzi, dezvoltarea statelor este 
tot mai mult influențată de feno
menele și progresele care au loc 
în economia mondială. Prelungirea 
crizei economioe. agravarea sub
dezvoltării și a decalajelor econo
mioe dintre țările bogate si cele 
sărace,- structurile și mecanismele 
anacronice ale actualei ordini eco
nomioe internaționale, măsurile 
protecționiste și de altă natură, ce 
Impietează asupra evoluției nor
male a schimburilor economioe și 
tehnico-știintifice internaționale, 
afectează negativ, mai mult sau 
mai puțin, toate statele și po
poarele. dar În primul rind pe cele 
în curs de dezvoltare, punînd sub 
semnul întrebării îndeplinirea pro
gramelor lor de dezvoltare.

Secretarul general al P.C.R. — 
se arată în închetere în articol — 
a clarificat și argumentat științi
fic corelația organică, dialectică 
existentă azi între problemele 
dezarmării și păcii si dezvoltarea 
economiei mondiale. „Pornim de 
la faptul — arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu — că o in
terdependentă tot mai strînsă 
există între problemele dezarmării 
și oele ale economiei mondiale, ale 
subdezvoltării și noii ordini eoo- 
nomioe Internationale, că numai 
solutionarea acestor probleme — 
pe llhia dezarmării, reducerii 
cheltuielilor militare si instaurării 
unei noi ordini economioe Interna
tionale — va determina o îmbu
nătățire generală a relațiilor inter
naționale, va deschide calea pen
tru destindere, pentru o politică 
de colaborare a tuturor națiunilor 
lumii".

îndeplinirea cu succes a progra
melor oricărei țări de dezvoltare 
social-teconomică neoesită deci, po
trivit concepției P.C.R.. o analiză 
profundă și multilaterală a proce
selor și tendințelor din viata in
ternațională — fiind exclusă orice 
reprezentare simplistă, limitativă 
a interdependentei dintre factorii 
național și internațional — pro
movarea fermă a unei politici ur
mărind rezolvarea problemelor 
cardinale cu oare se confruntă 
toate popoarele lumii.

Acțiuni ale patrioților 
namibieni

LUANDA 5 (Agerpres). — Patriot!! 
namibieni își intensifică acțiunile de 
luptă împotriva ocupantilor sud-afri- 
cani. se relevă într-un comunicat dat 
publicității la Luanda de către Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). în document — 
citat de agenția Pana — se preci
zează că opt soldați ai trupelor ra
siste sud-africane au fost uciși, iar 
15 răniți în urma atacării de către 
unități ale S.W.A.P.O. a bazei mili
tare de la Elundu, în nordul Nami
biei. Baza militară, atacată cu mor- 
tiere si arme automate, a suferit a- 
varii serioase.

S.W.A.P.O., reprezentantul autentic 
al poporului namibian, a declanșat 
lupta pentru eliberarea teritoriului 
în urmă cu 20 de ani.

AMERICA CENTRALA 

în favoarea rezolvării 
prin tratative a situațiilor 

conflictuale
LIMA 5 (Agerpres). — Președintele 

Perului. Alan Garcia, a criticat pozi
ția S.U.A. fată de Nicaragua și s-a 
pronunțat pentru respectarea drep
tului poporului nicaraguan la autode
terminare — transmite agenția Pren- 
sa Latina. „S.U.A. pot fi un vecin 
important, dar aceasta nu înseamnă 
că noi am putea accepta ca. în si
tuația în care nu le este pe plac un 
guvern, să intervină pentru a-1 răs
turna de la putere, favorizînd astfel, 
ca odinioară, conflictele regionale" — 
a spus el.

Șeful statului peruan a reafirmat, 
în acest context, solidaritatea Peru- . 
lui cu Nicaragua, chemînd guvernele 
din regiune la unitate de acțiune în 
lupta pentru apărarea principiilor 
suveranității si independentei națio
nale. egalității juridice a statelor, 
neamestecului în treburile interne și 
autodeterminării popoarelor, pentru 
excluderea din raporturile interna
ționale a politicii de forță și de ame
nințare cu folosirea forței și solutio
narea tuturor controverselor prin ne
gocieri politice, pe calea tratativelor.

Reuniunea general-europeană 
de la Viena

Deosebit interes pentru poziția și propunerile prezentate 
de România

VIENA 5 (Agerpres). — Dumitru 
Ținu transmite : La palatul Hofburg 
din Viena continuă dezbaterile ge
nerale în cadrul reuniunii general- 
europene. în intervențiile lor, miniș
trii afacerilor externe prezintă pozi
țiile țărilor lor asupra evoluțiilor de 
pe continent în lumina obiectivelor 
definite în Actul final de la Hel
sinki, semnat la cel mai înalt nivel 
în urmă cu 11 ani, asupra măsurilor 
ce se impun pentru aprofundarea 
procesului de edificare a securității 
europene.

Cu deosebită atenție si interes au 
fost urmărite poziția României, a- 
precierile și considerentele președin
telui Nicolae Ceaușescu cu privire 
la realizarea dezarmării, securității 
și cooperării în Europa, prezentate, 
în deschiderea dezbaterilor, de mi
nistrul român al afacerilor externe.

Dezbaterile generale
O idee majoră, subliniată în cea mal 

mare parte a intervențiilor de pînă 
acum, este aceea că perioada care a 
trecut de la istoricul forum general- 
european de la Helsinki, din 1975, în 
pofida stagnărilor înregistrate, a do
vedit viabilitatea procesului secu
rității europene. Este adevărat, a a- 
rătat în cuvîntul inaugural cancela
rul federal al Austriei, Franz Vra- 
nitzky, că procesul inițiat de prima 
conferință general-europeană nu a 
oprit cursa înarmărilor, nu a risipit 
amenințarea pe care o reprezintă 
pentru popoarele continentului arse
nalele nucleare. Cu toate acestea, o- 
biectivele definite în Actul final de 
la Helsinki își păstrează pe deplin 
actualitatea, azi mai mult ca oricînd 
existînd conștiința că înfăptuirea 
unei /securități reale în Europa im
pune eforturi comune din partea tu
turor statelor. Trăim pe aceeași pla
netă și. cu toate deosebirile de or
din politic și ideologic dintre noi, 
putem și trebuie să acționăm îm
preună pentru a găsi rezolvări ac
ceptabile problemelor care ne pri
vesc pe toți, toate popoarele euro
pene. Procesul de înfăptuire a secu
rității europene trebuie să devină, de 
aceea, mai practic, mai concret. Tim
pul . cere soluții practice, palpabile — 
a arătat cancelarul federal al Aus
triei,

în mesajul adresat reuniunii ge- 
neral-europene de la Viena, secre
tarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a subliniat marea 
responsabilitate a țărilor europene 
în cadrul acțiunilor îndreptate spre 
dezarmare și destindere în lume. 
Țărilor participante la reuniune, se 
arată in .mesâj-, le revine 80 la sută 
din cheltuielile militare mondiale, 
de aceea este nevoie ca ele să ac
ționeze în mai mare măsură în fa
voarea reducerii acestora.

Pe de altă parte, secretarul gene
ral al O.N.U. a apreciat că deosebi
rile de orientări politice și structuri 
sociale dintre țările de pe continent 
nu trebuie să împiedice realizarea 
de progrese pe calea înțelegerii re
ciproce și nici căutarea de soluții 
pentru problemele cele mai dificile.

în acest sens, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, Geoffrey 
Howe, a subliniat în cuvîntul său 
că, spre deosebire de reuniunile pre
cedente, întîlnirea de la Viena are 
loc într-un moment cînd contacte 
la cel mai' înalt nivel oferă indicii 
promițătoare, cînd au loc multiple 
consultări în diverse domenii intre 
țările reprezentate la conferință, 
cînd se conturează perspectiva unui 
real progres în negocierile în pro
blema armamentelor. Recentul acord 
de la Stockholm privind măsurile de 
creștere a încrederii și securității 
preconizate încă la Helsinki oferă Ia 
rîndul său temei să se aștepte con
venirea la Viena a unor noi pași în 
această direcție. Cooperarea econo
mică constituie, de asemenea, un 
element esențial al procesului de în
făptuire a securității europene, arăta 
ministrul britanic, relevînd rolul ce 
revine pe această linie Comisiei 
Economice a p.N.U. pentru Europa.

Reuniunii de la Viena, a declarat 
la rîndul său ministrul afacerilor 
externe al Franței, Jean-Bernard 
Raimond, îi revine misiunea de a 
evalua mal precis căile și modalită
țile corespunzătoare pentru conti
nuarea eforturilor statelor partici
pante în favoarea securității și 
dezarmării în Europa. Aceasta în
seamnă a continua dezbaterile în 
problemele securității, care' intere
sează ' ansamblul țărilor noastre. A 
priva Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa de această 
dimensiune ar însemna dezechili
brarea procesului început. Franța 
va prezenta în acest sens propu
neri vizînd continuarea eforturilor 
începute Ia Stockholm și în mod. 
special referitoare la întărirea sta
bilității convenționale pe continen
tul nostru.

Secretarul federal pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, Raif 
Dizdarevici, a declarat că, ținîn- 
du-se seama de aspirațiile legitime 
ale popoarelor europene, în fața 
participanților stă sarcina de mare 
responsabilitate de a contribui Ia 
restabilirea și întărirea destinderii 
șl la promovarea cooperării, în con
formitate cu prevederile Actului 
final de la Helsinki.

Procesul C.S.C.E. — a arătat vor
bitorul — și-a dovedit valoarea isto
rică, iar recentul acord realizat în 
cadrul. Conferinței de la Stockholm 
constituie dovada acestui fapt. El a 
confirmat, de asemenea, că în acest 
cadru pot fi soluționate chiar pro
bleme mal complexe ale securității 
și dezarmării. Conferința de Ia 
Stockholm trebuie să continue prin 
Încheierea de noi acorduri în dome
niul întăririi încrederii, securității și 
dezarmării. De asemenea, dezvolta
rea procesului C.S.C.E. este de o im
portantă vitală pentru toate țările 
participante. Acest proces trebuie să 
devină însă mai dinamic si să fie 
îmbogățit cu dimensiuni noi și cu 
noi forme de cooperare.

în intervenția sa. ministrul aface
rilor externe al Ungariei, Peter Var- 
konyt, a reliefat că în cazul in care 
procesul desfășurat cu succes 
la Stockholm va fi continuat și la 
Viena. aoeasta va contribui la crea
rea atmosferei necesare pentru în
cheierea cu succes a tratativelor în 
problema dezarmării, ceea ce ar avea 
o influentă pozitivă asupra climatu
lui politic internațional. Așteptăm 
ca întîlnirea de la Viena să continue 
prooesul început in capitala Suediei 
si. în vederea desfășurării acestui 
proces, să dea un mandat pentru 
tratative concrete în problemele dez
armării.

Au reținut in mod deosebit atenția 
aprecierea privind rolul și răspunde
rea ce revin Europei in soluționarea 
multiplelor probleme ce eonfruntă 
omenirea, propunerile realiste și con
structive privind trecerea la acțiuni 
concrete de dezarmare în Europa, 
singura garanție a unei securități 
trainice pe continent. In relatările 
lor din sala presei, ziariști repre
zentind diverse publicații au relevat, 
totodată, propunerile tării noastre cu 
privire Ia dezvoltarea colaborării 
economice și, în acest cadru, ideea 
convocării unei reuniuni europene de 
experți în vederea stabilirii de mă
suri și noi forme de cooperare pen
tru dezvoltarea schimburilor tehnico- 
știintifice, extinderea transferului de 
tehnologie și garantarea acoesului li
ber la cuceririle științei și tehnicii 
moderne.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze, a 
subliniat că dezarmarea este cea mal 
sigură și eficientă bază pentru re
zolvarea problemelor acumulate în 
toatq sferele existenței noastre. În
tîlnirea de la Viena, a menționat 
vorbitorul, se desfășoară într-o pe
rioadă în care se impun acțiuni 
energice, fără amînare. Este impor
tant să nu se piardă timpul în 
dezbateri prelungite, Europa fiind 
capabilă să accelereze mersul eveni
mentelor pentru a obține în mini
mum de timp rriaximum de rezulta
te pozitive. Soarta Europei — a 
arătat ministrul sovietic de externe 
,— este mai presus decît orice abor
dare de bloc și ea trebuie să fie 
hotărîtă de toate țările europene.

Reuniunea de la Viena — a arătat 
ministrul sovietic — trebuie să aibă 
în vedere și întîlnirea sovieto-ame- 
ricană la nivel înalt de la Reykjavik, 
care a constituit un punct de cotitu
ră în înaintarea Europei spre o 
lume nenucleară. Procesul început 
în capitala Islandei. al părui funda
ment este întreg, poate fi continuat, 
a spus el. Idealul nostru nu este 
„politica de forță", ci „forța poli
ticii". oare invită la acțiune pentru a 
nu pierde șansa istorică de a ieși din 
impas.

Acționăm consecvent pentru elibe
rarea totală a teritoriului european 
de arma chimică. In curînd, a men
ționat el, U.R.S.S. va face noi 
propuneri de perspectivă în această 
direcție, ținînd seama , de ideile și 
propunerile altor state. Consolidarea 
stabilității și încrederii ar contribui 
și la crearea de zone libere de 
arma nucleară și chimică în Balcani, 
în centrul, nordul și în alte zone ale 
continentului nostru. Pentru aceasta 
nu trebuie irosită nici o șansă.

Climatul politic în Europa, a ară
tat E. Șevardnadze, depinde în mare 
măsură și de evoluția întregului 
complex al raporturilor economice 
dintre Est și Vest, care constituie 
într-un fel o garanție economică a 
păcii. în acest context, vorbitorul 
a- menționat că Uniunea Sovietică 
sprijină propunerea unor state pri
vind organizarea unul forum eod- 
namic generaJ-european.

De asemenea, ministrul sovietic de 
externe a propus convocarea Ia 
Moscova a unei conferințe repre
zentative a statelor participante la 
reuniunea general-europeană care 
să examineze întregul complex al 
problemelor umanitare, inclusiv 
contactele între oameni, problemele 
difuzării informațiilor, culturii și în- 
vățămintului.

în încheiere, vorbitorul a eviden
țiat necesitatea unei acțiuni perma
nente, în felul acesta putîndu-se de
monstra dorința sinceră de a con
solida procesul edificării unei Euro
pe mai bune și mai sigure pentru 
europeni, cu respectarea normelor de 
colaborare și comunicare internațio
nală.

Creșterea încrederii constituie un 
factor esențial al dezvoltării proce
sului de securitate și cooperare în 
Europa, a declarat în cuvîntul său 
ministrul afacerilor externe al Cana
dei, Joe Clark. Aceasta este tema 
centrală a tuturor capitolelor Actu
lui final de la Helsinki. Toate state
le europene participante, inclusiv 
cele două țări ale Americii de Nord, 
al căror destin este indisolubil legat 
de destinul acestui continent, sînt 
interesate în creșterea încrederii în
tre Est și Vest. Procesul de înfăptui
re a securității europene a parcurs 
un drum nu lipsit de obstacole, dar 
in pofida acestui fapt, el a demons
trat rolul vital al dialogului între 
toate statele. Iată de ce Canada este 
atașată întru totul acestui proces.

în cuvîntul său. ministrul afaceri
lor externe al Suediei, Sten An
dersson, a pus în evidență impor
tanța încheierii cu rezultate pozitive 
a Conferinței de Ia Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa. Acor
dul realizat, a spus el, încorporează 
contribuția celor 35 de state partici
pante. Aceasta ne inspiră siguranță 
în posibilitatea realizării de noi în
țelegeri pe calea negocierilor pentru 
creșterea încrederii și securității pe 
continent. Activitatea intensă desfă
șurată la Stockholm pe parcursul a 
trei ani a dus la rezultate concrete 
pentru că a existat voința de a se 
realiza un acord.

în cuvîntul său, secretarul Depar
tamentului de Stat al S.U.A., George 
Shultz, a arătat că actuala confe
rință de la Viena oferă prilejul unei 
analize a modului cum s-a acționat 
pentru transpunerea în viață a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, dar și al unei priviri în viitor, 
luînd în considerație schimbările in
tervenite. care fac ca modul de gin- 
dire de pînă acum să nu mai fie 
adecvat noilor realități. Actul final 
de la Helsinki a recunoscut că pacea 
nu înseamnă simpla absență a 
războiului — a arătat șeful diploma
ției americane. Referindu-se la re
centa întîlnire la nivel înalt sovieto- 
americană de la Reykjavik, el a sub
liniat că progresul înregistrat cu acest 
prilej trebuie continuat. Noi am fost 
încurajați de faptul că cei doi con
ducători au convenit asupra baze
lor unui acord privind reducerea, 
ca prim pas, cu 50 la sută a ar
mamentului nuclear strategic, a spus 
în continuare ministrul american, 
amintind in acest sens și înțelegerea 
în ce privește rachetele nucleare din 
Europa. Cele două țări au acum pri
lejul istoric de a trece la semnarea 
acordului privind reducerea arma
mentului nuclear ofensiv.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — 
La Buenos Aires s-au deschis lu
crările celui de-al XVI-lea Congres 
al Partidului Comunist din Argen
tina. La lucrări sînt reprezentate un 
număr important de partide comu
niste și muncitorești din Europa și 
America Latină.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a congresului se 
află dezbaterea Raportului Comite
tului Central, a proiectelor de pro
gram și tezelor, precum și unele 
modificări la Statutul partidului.

în prima zi a lucrărilor, tovarășul 
Athos Fava, secretar general al 
Partidului Comunist din Argentina,

întîlnire a miniștrilor de externe ai ILR.S.S. și S.EA.
VIENA 5 (Agerpres). — La Viena 

a avut loc miercuri o întîlnire între 
Eduard Șevardnadze, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și secre
tarul de stat al S.U.A., George 
Shultz. în cadrul întUnirii, infor
mează agenția T.A.S.S., au fost exa
minate aspecte referitoare la proble
matica reuniunii general-europene

ORIENTUL MIJLOCIU
ABU DHABI 5 (Agerpres). — La 

Abu Dhabi s-au încheiat lucrările 
celei de-a 7-a conferințe la nivel 
inalt a statelor membre ale Consi
liului de Cooperare al Golfului (A- 
rabia Saudită. Oman. Kuweit, 
Bahrein. Qatar si Emiratele Arabe 
Unite). Comunicatul final al confe
rinței relevă îngrijorarea participan- 
tilor fată de continuarea războiului 
iraniano-irakian, pronunțîhdu-se pen
tru aplicarea neîntirziată a rezolu
țiilor Consiliului de Securitate refe
ritoare la încetarea luptelor dintre 
cele două țări și asigurarea liber
tății navigației în zonă. Documen
tul relevă, totodată, dorința țărilor 
membre de a sprijini orice iniția
tivă lndreotată spre reglementarea 
pe cale pașnică ă" acestui conflict. 
El exprimă, pe de altă parte, spri
jinul pentru Organizația pentru Eli
berarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului pales
tinian. și solidaritatea cu lupta a- 
cestui popor pentru asigurarea drep
turilor sale legitime, inclusiv a 
dreptului la crearea unui stat pro
priu. independent. Relevînd necesi
tatea încetării luptelor din Liban, 
comunicatul se pronunță pentru de
pășirea disensiunilor dintre țările a- 
rabe si convocarea unei consfătuiri 
arabe la nivel înalt.

AMMAN 5 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizate la încheierea vizitei sale la 
Amman, ministrul indonezian al 
afacerilor externe. Mochtar Kusu- 
maatmadja. s-a pronunțat pentru

In legătură cu retragerea din Afganistan 
a șase regimente sovietice

MOSCOVA 5 (Agerpres) — într-un 
comunicat al Ministerului Apărării al 
U.R.S.S., transmis de agenția
T.A.S.S., se subliniază că, în confor
mitate cu hotărîrea conducerii so
vietice. anunțată de Mihail Gorba
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., la 31 octombrie s-a în
cheiat retragerea din Afganistan a 
șase regimente din cadrul contin
gentului limitat de trupe. S-au reîn
tors în Uniunea Sovietică, așa cum 
a fost prevăzut, un regiment de

s u.A.: Rezultatele
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

La Washington au fost date publi
cității rezultatele alegerilor legisla
tive din Statele Unite desfășurate la 
4 noiembrie. Potrivit rezultatelor, 
Tartidul Democrat deține acum 55 
din. cele 109 de locuri in Senat. în 
timp ce Partidul Republican deține 
45. cu 8 locuri mai puțin față de

AGENȚIILE DE PRESA

PAVILIONUL ROMÂNIEI LA 
TIRGUL INTERNAȚIONAL DE 
LA BAGDAD a fost vizitat de Has
san AH', membru al Corfiandamen- 
tului Regional al Partidului Baas 
Arab Socialist si al Consiliului Co
mandamentului Revoluției, minis
trul comerțului, de reprezentanți ai 
unor întreprinderi si organisme e- 
conomice din Irak. Ministrul co
merțului a apreciat participarea 
României la tirg, prezența sa, de 
fiecare dată, cu produse reprezen
tative ale industriei și agriculturii.

PREZIDIUL C.C. AL U.C.I. 
a examinat, în cadrul unei 
ședințe, situația economică a tării, 
relevând necesitatea transpunerii 
cu consecventă în viață a progra
mului pe termen lung de stabili
zare economică, adoptat în urmă 
cu trei ani. Dezvoltarea economi
că a țării și sarcinile U.C.I. se vor 
afla și în atenția plenarei C.C. al
U.C.I. convocate pentru 26 noiem
brie, precizează agenția Taniug.

SIMPOZION. La Bagdad s-au 
I deschis lucrările unui simpozion 

consacrat folclorului arab. Organi- 
I zat din inițiativa Centrului de fol

clor al țărilor din zona Golfului, 
simpozionul va dezbate probleme 

I privind protejarea folclorului tradi
tional arab de influente străine. Cu 
prilejul manifestării a fost inaugu
rată si o expoziție de artă populari 

| irakiană.
ȘEDINȚA. în cadru! tratativelor 

Isovieto-americane cu privire la 
armele nucleare și cosmice, 
miercuri a avut loc la Geneva șe- 
dința grupului de lucru însărcinat 
cu examinarea armamentelor stra- 

I tegice, anunță agenția T.A.S.S.
[ GUVERNUL DE LA BOGOTA 
| consideră că situația actuală din 

Columbia nu permite ' ridicarea

I stării de urgentă, instituită din 
anul 1984. dar a anunțat că se află 
in studiu soluții adecvate pentru a 
se restabili cadrul juridic normal 

N- informează agenția France
Prespe. Autoritățile au instituit 

a prezentat Raportul Comitetului 
Central.

în document se face o amplă ana
liză a situației politice, economice 
și sociale din Argentina, a activi
tății partidului.

în legătură cu situația interna
țională. raportul relevă că problema 
fundamentală ,o constituie în prezent 
necesitatea dezarmării generale, și in 
primul rind a celei nucleare, pen
tru a se evita pericolul unul război 
mondial distrugător.

în raport au fost trasate prin
cipalele sarcini care ștau în fața 
partidului în perioada următoare, 
necesitatea de a forma un amplu 
front de stînga care să asigure con
solidarea democrației în Argentina, 
înaintarea tării pe calea' progresu
lui economic și social.

de la Viena, precum și la relațiile 
soviețo-americane. O atenție deose
bită a fost acordată problemelor 
securității în contextul rezultatelor 
îritîlnirii de la Reykjavik dintre 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și președintele 
S.U.A., Ronald Reagan.

convocarea unei conferințe interna
ționale de pace în Orientul Mijlociu.

El a precizat că în cursul primirii 
la suveranul hașemit și în convor
birile cu celelalte oficialități iorda- 
niene au fost examinate ultimele 
evoluții ale situației din regiune, 
viitoarea conferință la nivel înalt a 
țărilor islamice, care va avea loc în 
Kuweit, războiul dintre Iran si Irak 
si probleme privind relațiile bilate
rale.

KUWEIT 5 (Agerpres). — Condi
țiile de viată ale palestinienilor din 
teritoriile ocupate de Israel nu vor 
putea fi îmbunătățite decît atunci 
cînd se va pune capăt ocupației, a 
declarat Faruk Khaddoumi. șeful 
Departamentului Politic al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
într-un intervii) acordat ziarului 
„Al-Sakhrah“. organ al „Al-Fatah", 
care apare în Kuweit.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în zona 
taberei de refugiați palestinieni de 
la Bourj el Barajneh. din sudul ca
pitalei libaneze. au continuat, 
miercuri, luptele între miliții ale or
ganizației politico-militare „Amal" si 
combatanți palestinieni, informează 
agențiile Reuter și U.P.I. Considerate 
de observatori drept oele mai vio
lente de la reizbucnirea în luna iu
nie a „războiului taberelor", luptele 
s-au soldat cu 19 morți, printre care 
șapte copii, șl peste 80 de răniți. Din 
pricina lor. toate drumurile de acces 
spre aeroportul internațional al ca
pitalei libaneze au rămas închise.

tancuri, două regimente de infante
rie motorizată și trei regimente de 
apărare antiaeriană, împreună cu 
mijloacele lor tehnice și armate din 
dotare. Au fost retrași peste 8 000 
de militari și peste 1 700 de unități 
de tehnică militară diferită. Regi
mentele au sosit pe teritoriul garni
zoanelor militare din Turkestan și 
Asia centrală sovietică.

în schimbul trupelor retrase, 
precizează T.A.S.S., nu au fost și nu 
vor fi trimise alte unități militare.

alegerilor legislative
componența anterioară. în Camera 
Reprezentanților. Partidul Democrat 
și-a adjudecat 261 de locuri. ■ iar 
Partidul Republican 174. ceea ce în
seamnă o consolidare a majorității 
democrate. (în componenta anterioa
ră a acestei camere. Partidul Demo
crat deținea 253 de locuri).

starea de urgentă în mai 1984 ca 
urmare a asasinării ministrului 
justiției de către traficanții de 
droguri.’

ÎN CAPITALA CUBEI au În
ceput lucrările celui de-al Il-Iea 
simpozion al medicilor latino-ame- 
ricani și caraibieni pentru preveni
rea unui război nuclear. Copre
ședintele Comitetului internațional 
al medicilor pentru preîntîmpina- 
rea declanșării unui război nuclear. 
Bernard Lown (S.U.A.), a eviden
țiat consecințele grave pentru ome
nire ale unei eventuale conflagra
ții mondiale, pronunțîndu-se ferm 
pentru oprirea cursei înarmărilor 
și a experiențelor nucleare.

TREI NAVE MILITARE AME
RICANE aparținînd flotei S.U.A. 
din Pacific au sosit într-o vizită 
în portul Qingdao, anunță agenția 
China Nouă. Se precizează că este 
prima vizită a unor nave militare 
americane în China din 1949.

PROTESTE. în Bavaria și Ba- I 
den-WUrtemberg continuă mane- > 
vrele de mare amploare ale uni
tăților militare americane. în I 
cursul manevrelor sînt create si- | 
tuații de luptă în care sînt folosite 
focoase nucleare. Potrivit unor In- . 
formații ale mișcării împotriva I 
războiului din R.F.G.. 30 de rache- ' 
te „Pershing-2" au părăsit bazele 
unde se află amplasate și au fost I 
puse în stare de luptă. împotriva | 
acestor manevre se desfășoară 
largi acțiuni de protest ale mili- i 
fanților pentru pace din orașele și j 
localitățile situate în zona în care 1 
se desfășoară exerqitiile militare.

ACCIDENT. Un avion aparținind I 
forțelor aeriene ale Turciei, avînd 
la bord șase militari, s-a prăbușit | 
în apropiere de localitatea Gire- 
sun. pe coasta nordică a tării. S-a 
precizat că nu există supraviețui- . 
tori. Avionul — de tipul ..Cessna" I 
— efectua o cursă intre Samsun șl I 
Erzurum. La originea accidentului 
se aCă condițiile meteorologice ne- I 
favorabile.
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