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In noul an de studiu
ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC

9

puternic angajat în cunoașterea temeinică, 
însușirea și aplicarea in viață a politicii partidului, 

în creșterea spiritului revoluționar
„Marile transformări revoluționare, noile relații sociale și economice, cuceririle 

științei, ale cunoașterii universale impun ca o necesitate intensificarea activității poli
tico-educative, de ridicare a conștiinței revoluționare a oamenilor muncii, a întregului 
popor, de formare a omului nou, constructor conștient al noii orinduiri sociale".

NICOLAE

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Columbia

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri, pe Victor Alberto

Delgado Mallarino, care șl-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Colum
bia in țara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).

Idei și teze din gîndirea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

POPORUL MUNCITOR UNIC 
perspectiva unei noi calități 

a structurii sociale a României

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă 
o ațentie deosebită muncii politico- 
educative in cadrul complexului 
proces constructiv desfășurat in 
etapa actuală, conștiința nouă, revo
luționară fiind considerată o auten
tică forță a progresului social-eco
nomic. O asemenea concepție con
feră activității educative in general, 
invățămîntului politico-ideologic, in 
special. înalta sarcină de a contri
bui intr-o măsură importantă la 
opera de făurire a unui om nou, 
profund devotat cauzei edificării 
socialismului și comunismului, cu 
înaltă competentă profesională.

Subliniind această idee, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are In vedere 
realitatea că in condițiile In care 
In țara noastră a fost creată, cu 
deosebire după Congresul al IX- 
lea al partidului, o puternică bază 
tehnico-materială ce-și asociază pe 
scară tot mai largă cuceriri^ 
le revoluției tehnico-științifice con
temporane, convingerile politice și 
ideologice Înaintate, înalta abne
gație și răspundere în muncă, 
pasiunea creatoare, receptivitatea 
fată de nou. competenta profesio
nală — atribute esențiale ale con
științei noi, socialiste, revoluționare 
— constituie una dintre condițiile 
hotăritoare pentru valorificarea cu 
înalt randament a acestui uriaș po
tențial tehnico-economic. Atenția 
deosebită pe care conducerea parti
dului o acordă Invățămintului poli
tico-ideologic In procesul formării și 
dezvoltării conștiinței noi, socialistă 
se reflectă, o dată mai mult, In mă

surile adoptate privind îmbunătă
țirea organizării și desfășurării in
vățămîntului politico-ideologio in 
anul de studiu 1986—1987.

Elaborate in spiritul obiectivelor 
și sarcinilor cuprinse in Programul 
ideologic al partidului, actualele 
măsuri, adoptate la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Ișî propun să confere o 
nouă calitate invățămîntului politico- 
ideologic, sporindu-i forța de mobili
zare și dinamizare a energiilor crea
toare ale oamenilor muncii. In con
cordantă cu Înaltele comandamente 
ale noii etape pe care Congresul al 
XIH-lea a deschis-o în istoria pa
triei.

în lumina exigențelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, învă- 
țămintul politico-ideologic este che
mat să îndeplinească un rol și mal 
activ în ridicarea nivelului de pre
gătire al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii, în însușirea, cu
noașterea temeinică și aplicarea in 
viață a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, pen
tru creșterea spiritului revoluționar 
de luptă, pentru întărirea exigenței, 
a combativității și responsabilității 
cadrelor de partid și de stat, a fie
cărui om al muncii la locul de pro
ducție și fn societate.

Învățămîntul de partid trebuie să 
asigure însușirea aprofundată de că
tre toate cadrele, de către comuniști 
și ceilalți oameni ai muncii a indica
țiilor și orientărilor novatoare ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
hotăririlor de partid șl de stat, a le
gilor țării, a programelor speciale șl

prioritare adoptate pentru flecare 
domeniu de activitate privind mo
dernizarea proceselor de producție 
și îmbunătățirea organizării muncii, 
contribuind mal eficient la creșterea 
participării celor ce muncesc la în
făptuirea sarcinilor din industrie și 
agricultură, din toate sferele vieții 
economico-sociale. In acest sens se 
urmărește ea învățămîntul politico- 
ideologic să pună un mai mare ac
cent pe cunoașterea temeinică \ de 
către toți oamenii muncii a obiecti
velor, cerințelor și sarcinilor ce le 
impune conducerea științifică a so
cietății, afirmarea largă a factorilor 
intensivi ai dezvoltării economice, 
ridicarea nivelului tehnie și calitativ 
al produselor, îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de export, creș
terea accelerată a productivității 
muncii în industrie șl agricultură, 
trecerea la o nouă calitate in toate 
domeniile vieții economico-sociale, 
in vederea intăriril răspunderii, a 
ordinii și disciplinei.

Cerințele însușirii temeinice a cu
noștințelor social-politice, realizarea 
unei viziuni cuprinzătoare asupra li
niei politice a partidului, Înțelegerea 
rațiunilor obiective care au impus 
abordarea dintr-o perspectivă nouă 
a Întregului proces a! construcției 
socialiste tac necesară studierea 
aprofundată, in cadrul lnvățămîntu- 
lul politico-ideologic, a schimbărilor 
produse in societatea noastră ca ur
mare a dezvoltării forțelor de pro
ducție. a perfecționării continue a 
relațiilor de producție șl sociale — 
proces avlnd drept componentă fun
damentală dezvoltarea proprietății

CEAUȘESCU
socialiste de stat șl cooperatiste pe 
baza perfecționării mecanismului 
economico-financiar, a aplicării 
principiilor autoconducerli muncito
rești revoluționare, a autogestiunii 
șl autofinanțării.

în cadrul dezbaterilor din cercuri 
ți cursuri se vor pune, de asemenea, 
mai puternic In evidență problemele 
fundamentale ale Istoriei patriei și 
a partidului, exemplara activitate a 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înflăcărat patriot și revoluționar, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, succesele obținute in 
transformarea revoluționară a țării, 
In schimbarea întregului mod de 
viață al poporului.

în viziunea noilor măsuri Inițiate 
de conducerea partidului, eficiența 
Invățămîntului politico-ideologic tre
buie să se materializeze, totodată, în 
puternice convingeri comuniste de 
muncă și viată, în atitudini sociale 
înaintate. In hotărîrea fiecărui co
munist, a fiecărui om al muncii de 
e-și așeza intreaga existență sub 
semnul principiilor și normelor eticii 
și echității socialiste, in formarea de 
convingeri temeinice. In spiritul 
concepției revoluționare materialist
dialectice șl istorice despre lume șl 
viață a partidului nostru, in comba
tivitate sporită față de concepțiile 
mistice, obscurantiste, față de men
talitățile înapoiate, de concepțiile 
șovine, naționaliste, rasiste, de in- 
rîuririle ideologiei burgheze, a ori
căror Încercări de denigrare a reali-
(Continuare in pag. a Il-a)

în ansamblul transformărilor revoluționare care au 
avut loc în țara noastră in anii edificării noii orinduiri 
sociale. îndeosebi în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, se impune atenției, ca un pro
ces de mare complexitate, apropierea crescîndă dintre 
clasele și categoriile sociale, maturizarea componen
telor sistemului social, omogenizarea societății româ
nești prin apropierea treptată între clasa muncitoare, 
țărănime, intelectualitate în ce privește natura socială, 
condițiile de muncă și de viață, fizionomia spirituală, 
întregul popor este astăzi indestructibil unit prin ace
leași interese și năzuințe fundamentale, victoria revo
luției socialiste și desfășurarea cu succes a construc
ției noii orinduiri determinînd închegarea unității tu
turor oamenilor muncii. Întărirea neîncetată — pe fun
damentul trainic al alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare — a coeziunii națiunii noastre 
socialiste.
, Formarea unei noi fizionomii sociale a României, 
făurirea — o dată cu dezvoltarea puternică a forțelor 
de producție și cu perfecționarea relațiilor socialiste 
de producție — a unei structuri sociale și de clasă a- 
vansate, corespunzătoare edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, constituie o mutație cu amplă 
semnificație istorică. In cadrul ansamblului de factori 
care au generat mutațiile in structura socială si de cla
să, rolul determinant, hotărîtor l-a avut industrializa
rea socialistă a tării șl In cadrul acesteia amplasarea 
rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
patriei. Pe această bază s-a Întemeiat dezvoltarea și 
modernizarea Întregii economii, amplificarea procesu

lui de urbanizare, creșterea nivelului de Instruire si 
a nivelului de trai al populației, apropierea între toate 
comunitățile și grupurile sociale din tara noastră. In
dustrializarea accelerată a generat schimbări profunda 
in distribuția socio-profesională și teritorială a popu
lației. in principal a celei ocupate in industrie șl în 
alte activități neagricole, precum și a populației ur
bane.

Trecerea la înfăptuirea noii revoluții agrare, moder
nizarea satului, dezvoltarea urbană echilibrată au ac
centuat puternic procesul istorio complex al înlăturării 
deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre activi
tatea agricolă și industrială, generind noi factori de 
omogenizare socială, creînd o bază trainică pentru 
afirmarea deplinei egalități Intre toti cetățenii tării, 
fără deosebire de naționalitate, pentru ridicarea gra
dului de civilizație al întregului popor.

„în noua etapă a revoluției, sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul al III-lea al oa
menilor muncii, trebuie să transformăm alianța și co
laborarea dintre clasa muncitoare, celelalte clase și ca
tegorii sociale, a oamenilor muncii de diferite națio
nalități fn unitatea dintre toate clasele și categoriile 
sociale, In unitatea întregului popor, trecind la o nouă 
calitate, la realizarea poporului muncitor unic, a noii 
națiuni socialiste unitare".

Acestei probleme esențiale a teoriei socialismului 
științific ti consacrăm dezbaterea de fată desfășurată 
la Universitatea din Cluj-Napoca, cu participarea to
varășilor : conf. univ. dr. Andrei Sida, lect. univ. dr. 
Augustin Budușan și lect univ. dr. loan Leicu.

.
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IDERN, EFICIENT
ITATII ECONOMICE Argumente

pentru aplicarea cu randament sporit 
a unei metode de conducere tradiționale

Perfecționarea democrației muncitorești revoluționare, afirmarea con
ducerii colective la toate nivelurile impun ca în întreprinderile indus
triale, in institute, în toate unitățile economice să se facă analize sis
tematice in legătură eu măsurile ce trebuie luate pentru realizarea sar
cinilor de plan stabilite, pentru dezvoltarea economico-socialâ a patriei. 
S-a încetățenit astfel un sistem de analiză, de dezbatere largă cu mun
citorii, specialiștii, cu toți oamenii muncii a tuturor problemelor de care 
depinde înfăptuirea exemplară a obiectivelor prevăzute intr-un domeniu 
sau altul de activitate. Fie că este vorba de dezbaterile din adunările 
generale ale oamenilor muncii — care in această perioadă sînt în plină 
desfășurare — de ședințele consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi 
și centrale, de analize efectuate de diferite instituții ale democrației mun
citorești, esențial este ca toate acestea să se încheie cu concluzii prac
tice utile, să aibă eficiența scontată și necesară.

Continuind șirul de articole consacrate stilului modern, eficient de 
conducere a activității economice, astăzi ne oprim asupra unei forme, să-i 
zicem clasice — ședința de lucru — dar care trebuie să fie modernă prin 
felul In care este pregătită, prin 
pe care o are.

felul in care se desfășoară și eficiența

Un element de cea mal mare im
portanță pentru eficiența muncii ca
drelor de conducere il constituie 
modul în care pregătesc ședin
țele de lucru, dezbaterile, analizele. 
Deși este cea mai veche me
todă de conducere — s-ar putea 
spune că a devenit tradițională — in 
utilizarea ei, eliminînd excepțiile ba
zate pe rigoare, se constată nume
roase deficiențe. Consecințele nega
tive ale unei atari situații sînt cu 
atît mai grave cu cit — pe lingă ro
lul important, eficient, pe care tre
buie să-1 aibă în fundamentarea u- 
nor decizii — ședințele ocupă o pon
dere ridicată in ziua de muncă a nu
meroase cadre de conducere. Spre 
exemplu, potrivit unei investigații 
efectuate de un colectiv de specia
liști de la Academia de Studii Eco
nomice în 118 Întreprinderi din țară 
Intre 35 și 40 la sută din bugetul de 
timp al directorilor se utiliza (la dala 
sondajului) in ședințe.

Pregătirea oricărei dezbateri cît 
mai mici consumatoare de timp si 
concomitent cu un aport substanțial 
asupra desfășurării activităților și e- 
ficienței lor în cadrul întreprinderii 
este condiționată de promovarea și 
aplicarea unei metodologii puse la 
punct de specialiștii in domeniul 
științei conducerii. O ședință tipică 
de conducere este recomandabil să 
implice patru etape — pregătirea, 
deschiderea, desfășurarea și finali
zarea, care să cuprindă obligatoriu 
anumite clemente.

Ne propunem să insistăm asupra 
lor nu atit pentru faptul că ele în 
sine ar fi 
conducere, 
necesitatea 
nu în mod .. 
poziții științifice. Chiar dacă 
spune lucruri probabil 
necesitatea de a reflecta asupra res
pectării regulilor de pregătire a 
ședințelor, a rigorii lor, ne apare ca 
o cerință de primă importanță in a- 
ceastă etapă a perfecționării genera
le a activității de conducere. Mai

necunoscute cadrelor de 
ci pentru a demonstra 
abordării pregătirii lor 
„clasic“,_rutinier, ci de pe 

vom 
cunoscute.

vorba despre elemente 
mai uzuale, aproape zil-

ales că e 
dintre cele 
nice, ale muncii de conducere.

Pregătirea unei ședințe începe cu 
stabilirea unei ordini de zi judicioa
se, care se recomandă să cuprindă 
maximum 3—4 probleme, și care să

fie formulate cu maximum de clari
tate, astfel incit fiecare persoană 
convocată să sesizeze cu ușurință o- 
biectivul și domeniul ce urmează să 
fie abordate. în măsura posibilului, 
formulările trebuie să stirnească in
teresul celor convocați — fie consi
liul oamenilor muncii în Întregul 
său, fie principalii colaboratori ai 
directorului. Evident, înainte de a- 
ceasta, este necesar ca din timp să 
fie desemnate persoanele care Întoc
mesc studiile, rapoartele, informări
le etc., pe baza cărora se vor desfă
șura lucrările ședinței. Se convoacă 
să participe la ședință cadrele de 
conducere și de execuție implicate 
nemijlocit in abordarea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, evitîndu-se 
mărirea nejustificată a numărului de 
participanți. Aceștia trebuie să pri
mească în timp oportum (1—3 zile) 
materialele pregătite pentru ședință 
— care trebuie să fie cit mai scurte 
și să formuleze alternative decizio-

însemnate creșteri 
ale productivității muncii

Acționlnd in spiritul orientă
rilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, privind 
sporirea factorilor intensivi, a 
eficientei în întreaga activitate 
economică, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale 
județului Vaslui obțin remarca
bile rezultate In creșterea mal 
accentuată a productivității 
muncii. Prin aplicarea măsuri
lor din programele de organi
zare și modernizare a procese
lor de producție, utilizarea la 
indici înalți a timpului, mașini
lor și utilajelor din dotare, co
lectivele muncitorești vasluiene 
au realizat. In perioada ce a 
trecut din acest an. o creștere 
a productivității muncii cu 
5 831 lei de fiecare lucrător. Pe 
această bază, ele au intrat în 
penultima lună a acestui prim 
an al actualului cincinal cu un 
spor la producția-marfă de 
aproape 300 milioane lei. Cu 
cele mal mari depășiri la acest 
indicator se Înscriu colectivele 
Întreprinderilor „Mecanica" șl 
de materiale izolatoare din 
Vaslui, „Abrom". de elemente 
pneumatice și aparate de mă
sură din Birlad. Fabrica de 
utilaj complex din Huși șl 
altele. (Petru Necula).

Unitatea - valoare 
fundamentală 

a vieții noastre 
sociale

A. Budușan : Cred că se Impune 
să Începem prin relevarea adevăru
lui că unul din elementele defini
torii ale societății socialiste româ
nești, aflate In plin proces de ma
turizare, este fenomenul unității so- 
cial-politice a întregului popor tn 
jurul partidului, coeziunea națiunii 
noastre socialiste.

Acest fenomen cu vaste Implicații 
In toate domeniile vieții sociale este 
determinat, fn mare măsură, de mo
dificările care au intervenit in struc
tura socială și de clasă, tn raportu
rile naționale, politice etc. Dialectica 
dezvoltării sociale, anticipau clasi
cii, va trebui să ducă, in noua socie
tate, la soluționarea revoluționară a 
contradicțiilor antagonice ale socie
tății capitaliste, la instituirea unor 
noi relații de clasă, menite a realiza 
unitatea de interese dintre clasele și 
grupurile sociale proprii noii orin
duiri.

Definitoriu pentru relațiile de cla
să in societatea noastră este faptul 
că ele au la bază alianța și colabo
rarea, pe temeiul convergentei inte
reselor lor fundamentale. în anii so
cialismului s-au cristalizat trăsături 
comune, specifice tuturor claselor și

categoriilor sociale, din sistemul 
nostru politic, tripla lor calitate de 
proprietari, producători șl benefi
ciari. prin urmare, relații de egali
tate. absenta oricăror discriminări 
claslale în raport cu producția, con
sumul. repartiția și participarea la 
viata politică.

Fără a fi singurul factor ce ac
ționează In direcția realizării unității 
social-politice a întregului popor, 
dincolo de deosebirile de clasă încă 
existente, unitatea de interese este 
fundamentul care stă Ia baza unității 
sociale a orinduiril noastre socialiste, 
ceea ce semnifică o calitate esențială 
a socialismului, anume aceea că in
teresele diferitelor grupuri sociale 
pot fi realizate numai prin acțiunea 
comună a acestora.

în condițiile specifice tării noas
tre. de o importanță majoră In rea
lizarea unității întregului popor a 
fost și rămlne ridicarea pe un plan 
superior a alianței muncitorești-tără- 
nești. Acest^ eșțe un fenomen poli
tic. ideologic, social complex, care 
nu s-a realizat și nu se realizează 
fn mod automat, spontan, ci printr-0 
intensă activitate politică, desfășu
rată de partidul comunist. întemeia
tă pe ansamblul condițiilor, al rea
lităților noii societăți. Această poli
tică elaborată si înfăptuită In mod 
consecvent de către partid, a consti
tuit pentru țărănime acel cadru so
cial șl politic optim, ce l-a permis 
participarea activă la conducerea 
statului, la ridicarea nivelului ei de 
trai, material si spiritual.

Desigur, procesul de apropiere 
treptată dintre toata clasele și cate
goriile sociale nu se reduce doar la 
întărirea alianței dintre muncitorime 
și țărănime ; el implică măsuri și 
eforturi din partea factorilor de con
ducere politică a societății de atra
gere tn jurul acestei alianțe Si • 
celorlalte pături si grupuri sociale, 
intelectualitatea, in primul Tind, 
funcționarii, meseriașii etc.

A. Sida : Unitatea socialistă a so
cietății noastre este, fără îndoială, 
una din acele cuceriri istorice, revo
luționare ale poporului care stă la 
baza marilor sale Înfăptuiri de pî- 
nă acum și a celor proiectate in 
perspectivă, care garantează presti
gioasa afirmare internațională a 
României contemporane, indepen
denta și suveranitatea sa. Așa cum 
ne apare astăzi, această unitate s-« 
constituit ca una din valorile social- 
politice fundamentale ale societății 
noastre socialiste, avlnd fn conținu
tul și formele el de obiectivare nu
meroase și semnificative elemente de 
originalitate izvorlte, desigur, din 
specificul si particularitățile concret- 
lstorice și naționale ale dialecticii 
noastre socialiste, din caracterul 
creator al strategiei revoluționare a 
partidului. Ea nu a apărut ca un 
produs spontan al dezvoltării social- 
istorice, al construirii socialismului, 
ci s-a modelat și cristalizat ca un 
rezultat și condiție, tn același timp, 
a strategiei partidului, a capacității
(Continuare in pag. a V-a)

(Continuare în pag. a Hl-a)

CASELE DE CULTURA, CLUBURILE Să afirmăm
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APEL PENTRU PACE
De la Aristofan pini 

in zilele noastre, scri
itorul demn de acest 
nume a fost unul din
tre cei mai viguroși 
apărători ai păcii ! 
Nu știu cit a reușit el 
de-a lungul timpului 
să împiedice dezastre
le cronice care au ur
mat înfruntărilor cu 
armele pe timpurile 
de luptă, pentru ci, 
iată încă in lume exis
tă dispute dintre cele 

Și 
pe 
din 
Si

centre de
în cadrul vastului sistem 

care complexă, de formare 
terală a oamenilor muncii, cu deose
bire a tinerelor generații, cluburilor 
de întreprindere, caselor de cultură 
le revine un rol însemnat. E de alt
minteri un adevăr bine cunoscut că 
mai în fiecare oraș și localitate au 
apărut în ultimii ani noi. moderne 
și funcționale așezăminte culturale 
de acest gen. toate avlnd valoarea 
unul argument al statornicei preocu
pări pentru edificarea conștiinței so
cialiste. revoluționare, pentru mode
larea personalității celor ce muncesc. 
Aceste instituții sînt chemate în chip 
firesc să realizeze o armonioasă con
fluență a universului muncii cu ac
tivitatea de făurire a omului nou, 
deziderat subliniat — in cuvinte care 
au valoarea unui îndreptar — de că
tre secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „O 
atenție deosebită este necesar să 
acordăm activității caselor de cul
tură și cluburilor din întreprinderi și 
instituții, care trebuie să se mani
feste ca adevărate focare de educație 
și cultură, de formare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii. Nu 
trebuie să existe întreprindere șl in
stituție in care să nu se desfășoare o 
intensă și bine organizată activitate 
educativă, care să nu dispună de for-

de edu- 
multila-

educație multilaterală
mâții cultural-artistice". Acest amplu 
potențial educativ se adresează, de
sigur. tuturor virstelor. dar îndeosebi 
tinerilor, adică oamenilor la virsta 
cristalizării, a maximei receptivi
tăți. a interesului egal pentru asi
milarea valorilor esențiale ale cul
turii. dar și pentru petrecerea plă
cută. instructivă a timpului liber.

Deși activează cotidian, instituțiile 
de cultură cu acest profil sînt. ne
îndoielnic. mai solicitate la sfirșit 
de săptămînă, cînd tinerii le trec 
pragul în număr mare, dornici să se 
întîlnească. să lege prietenii, să se 
recreeze, învățînd totodată .,lecția" 
comportării civilizate, a respectului 
pentru valorile spirituale. Plecind de 
la această realitate, ne-am propus să 
urmărim chipul în care s-a prezen
tat activitatea cultural-educativă și 
distractivă în cîteva case de cultură 
și cluburi de întreprindere bucu- 
reștene.

PROGRAME JUDICIOASE. A- 
TRACTIVE... La Ecran Club, așe- 
zămînt cu vechi renume, confir
mat mereu de tinerii de pe noua 
platformă industrială Militari. in- 
tîlnim animație mare. Era sîmbătă 
1 noiembrie 1986. ora 18,15. și deja 
intraseră (după cum ne încredin
țează tovarășul Vasile Corlăteanu)

360 de tineri. Afluența continua insă. 
Zeci și zeci de tineri muncitori de 
la I.C.T.B.. Tricodava. IREMOAS, 
IUPS. Semănătoarea. Crinul, elevi, 
studenți de la moderna Politehnică 
de alături, militari se aflau In fața 
intrării. Din sala „Delta", spațioasă, 
bine amenajată, se auzea vocea bine 
timbrată a unei cîntărețe. Marian 
Cirstulescu schimba cu dexteritate 
benzile, alternînd cîntăreții străini Și 
cei autohtoni. Programul săptămînal, 
afișat la vedere, e. desigur, a- 
tractiv. Un „sfat al omeniei" a adu
nat miercuri tineri In pragul unor 
opțiuni esențiale. Tot, atunci a avut 
loc simpozionul „Știința și religia". 
Joia a fost rezervată tradiționalei 
discoteci, dar și unor discuții despre 
„Memoria pămintului românesc", 
„România în conștiința lumii" ; vi
nerea e prin tradiție „Ziua elevului". 
Ce a mai rămas pentru sîmbătă ? 
Discoteca intră în calcul fără discu
ție. Ei i se adaugă ciclul de filme 
„coupâs". într-adevăr. într-o pauză 
mai lungă a muzicii, pe ecran apare 
chipul zîmbitor al celebrului Funds. 
O oră mai tîrziu ti face concurență, 
In felul său. popularul Horia Șerbă- 
nescu. Dar nu toată lumea se dis-

*

*

*
*
*

puternic voința 
noastră de pace 
și dezarmare 
prin noi și 
remarcabile 
fapte de muncă 
pentru înflo
rirea continuă

.Vi:- ț
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mai înverșunate 
comunicatele de 
fronturi nu lipsesc 
paginile ziarelor, 
atunci unii sceptici, 
chiar oameni de bine, 
se pot intreba la ce 
folosesc apelurile la 
fel de numeroase pen
tru pace ale celor ce 
minuiesc condeiul (și 
nu poate fi vorba nu
mai de ei) pentru că 
nu există individ pe 
acest pămînt (in afara 
nebunilor pe care-i 
știm din istorie) care 
să prefere starea de 
beligerantă celei paș
nice, a înfăptuirilor. 
Setoșli de glorie, cei 
ce au aprins focul răz
boaielor, știm cum au 
sfirșit ! Nu cunosc 
multi învingători din
tre cei ce au rupt le
gea păcii. Citeva tri
umfuri la început, o 
faimă perisabilă și 
pe urmă condamnarea 
finali a Istoriei. Tot
deauna cei ce au scos 
sabia au terminat-o 
prost. E atunci zadar
nic să amintești do
ritorilor de aventuri 
militare că există un 
fel de blestem al celui 
ce dezgroapă securea 
războiului ?
nu !

In ce mă 
un adevărat 
ferit de spectacolul 
macabru al frontului, 
văzut numai la cine-

Cred că

privește, 
noroc m-a

matograf In Jurnalele 
de actualități ale 
timpului ; dar și de 
pe peliculă, războiul 
nu putea declt să te 
înspăiminte ! Milioane 
de cadavre, răniți, 
orașe distruse, copii 
rupți de bombe, mame 
care 
trena 
niciri 
văzut 
zind sub 
mericane in '44, mi-am 
plins Calea Griviței 
căzută sub proiectile, 
am compătimit civili 
vinovați numai că nu 
erau pe teatrele 
luptă, zăcind 
dă, am auzit 
ce ne vesteau 
dezastre. Nu 
tinerei generații 
cunoască o experiență 
și mai amară, finală, 
ca să zic așa, pentru 
că un nou război, asta 
înseamnă pentru toată 
lumea, sfirșitul civili
zației.

Nimeni dintre
români nu ar dori să 
expunem ceea ce am 
înfăptuit cu atlta tru
dă, orașele noastre, 
fabricile noastre, tea
trele, universitățile, 
spitalele noastre, ba și 
mai mult, viețile noas
tre, războiului. Avem 
încă atitea de făcut ! 
Sigur 
există 
pite, 
formă 
litare 
Marte 
situația de a înțelege 
că slujirea Iul ar in- 
semna sfirșitul civili
zației. Nu ne-ar ră
mâne declt plecarea 
pe alte planete ! Si 
atunci, nu e deloc 
inutil si reamintim, zi 
și noapte că Pacea 
este scopul suprem al 
zilelor noastre. Scep
ticii vor ridica din

blestemau, iată 
acestei indelet- 
demente. Am 
Bucureștii ar- 

bombele a-

de 
in stra- 
sirenele 
;i alte 

doresc 
td

că diferende 
: teritorii ră- 
agresiuni sub 
de ajutoare mi- 
etc., dar iată că 
ne-a adus in

a ce- 
Este 
re- 

multi

această

î 
ț
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*
*
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JJ
I

umeri : cine va vrea 
războiul il va face, e 
o lege veche a agreso
rului.

Noi credem totuși 
că rațiunea va trium
fa, că vom împiedica 
sinistra pornire 
lor belicoși. 
ceea ce ne 
amintește de
vreme Președintele 
nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel 
ce duce de ani de zile 
o activitate neobosită 
in slujirea acestui scop 
nobil ! Om de trata
tive, ajutind celor ce 
doresc să găsească o 
soluție in cele mai 
complicate treburi di
plomatice, prin reu
niuni la virf sau prin 
apeluri repetate, prin 
medieri înțelepte, me
reu amintind lumii că 
orice este mai bun 
decit lupta oarbă, dis
trugerea generală. Nu 
pot crede că există in 
lume individ in stare 
să dorească
sinucidere in masă și 
dacă undeva mai exis
tă dementi si ațitători 
la război, ei trebuiesc 
arătați întregii ome
niri, opriți, împiedi
cați să-și faci jocul 

,pină la, capăt.
Iată de ce socotesc 

aceste rinduri o ade
ziune la Apelul pen
tru pace, pe care 
partidul nostru, in 
frunte cu secretarul 
său general, l-a adre
sat națiunii noastre, 
cum cred că nu există 
concetățean în stare să 
nu înțeleagă că re
ferendumul de la 23 
noiembrie nu este un 
lucru de circumstanță, 
ci exprimă o adinei 
grijă umanistă față de 
soarta lumii întregi, . 
din care și noi, cu 
toții facem parte...

t

Euqen BARBU.-------
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Mai multă răspundere a comuniștilor 
pentru creșterea pregătirii profesionale

Prin grija statornică a partidului, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea armonioasă a tuturor zonelor 
patriei, în peisajul energetic națio
nal a apărut, în ultimii ani, un nou 
și important obiectiv : Centrala elec
trică și de termoficare pe bază de 
cărbune din Giurgiu. Chiar In aceste 
zile, aici a fost pusă în funcțiune 
cea de-a treia turbină. Evenimentul 
a marcat încheierea lucrărilor din 
prima etapă de construcție și creș
terea puterii instalate in centrală la 
150 MW. Totodată, a sporit aportul 
productiv al acestei unități la sis
temul energetic național și s-a îm
bunătățit simțitor alimentarea cu 
abur a consumatorilor industriali și 
edilitari din zonă.

Desigur, exploatarea în deplină 
siguranță, la întreaga capacitate a 

. instalațiilor acestei centrale depinde 
în măsură covirșitoare de gradul de 
pregătire profesională al oamenilor. 
Și aici este de mare actualitate 
cerința subliniată de secretarul ge
neral al partidului de la înalta tri
bună a celui de-al III-lea Congres 
al oamenilor muncii, potrivit căreia 
este absolut necesar „să se realizeze 
o adevărată revoluție în gîndirea și 
acțiunea oamenilor, in universul lor 
profesional, tehnțc, științific și cul
tural".

Colectivul de la C.E.T. Giurgiu 
este încă în plin proces de formare, 
iar utilajele de înaltă tehnicitate 
sînt încredințate spre exploatare 
primei generații de energeticieni de 
aici. Sînt oameni care, în bună 
parte, nu au avut timpul material 
necesar pentru a dobîndi o pregătire 
profesională pe măsura cerințelor. 
Se înțelege că, pornind de la o ase
menea situație, sarcini deosebite 
revin organizațiilor de partid în 
formarea, creșterea și educarea aces
tui colectiv. Cei peste 260 de comu
niști constituie Intr-adevăr o puter
nică forță care este chemată și are 
datoria să determine îmbunătățirea 
radicală a stării de pregătire profe
sională a întregului colectiv. Pentru 
că. lată, în timp ce categoria lucră
rilor impusă de procesul tehnologic 
în această unitate energetică moder
nă este în medie de 4.68. gradul de 
calificare al celor ce deservesc cen
trala este de numai 3,62,

Fără îndoială. în cadrul acestor 
medii sînt mulți energeticieni care. 
Intr-un timp scurt, prin interesul șl 
pasiunea de care au dat dovadă, prin 
stăruința de zi cu zi au reușit să 
dobîndească categoria profesională 
maximă. Da comitetul de partid din 
unitate nl se spune că manevrele 
pentru realizarea paralelului la toate 
cele trei turbine au fost efectuate 
de maiștrii Ion Coman, Vasile Golan 
și Iile Constantin. Precizarea, con
semnată și in registrul de evenimen
te al centralei, vine să Întregească 
portretul acestor destoinici comu
niști care, deși fac parte din prima 

DIN EXPERIENȚĂ CONSILIILOR POPULARE

generație de energeticieni de aid, 
au acumulat atîta experiență și com
petență profesională cît alții într-o 
viață. Ei înșiși ne mărturisesc că 
pentru a ajunge să stăpinească te
meinic meseria îndrăgită au învățat 
continuu, au făcut o mare investiție 
de efort, de gindire pe care o con
tinuă cu asiduitate.

O asemenea performanță profesio
nală. dobîndită prin nopți albe de 
studiu, prin examene teoretice șl 
numeroase probe practice, a stîrnit 
admirația colectivului, dar și un fel 
de constatări nostalgice din partea 
unor membri ai biroului comitetului 
de partid : „Dacă toți energeticienii 
noștri s-ar ridica la înălțimea pre
gătirii profesionale a celor trei 
maiștri comuniști, atunci și rezul
tatele de producție ar fi altele !“ — 
ni s-a spus. De ce exemplul de 

La Centrala electrică și de termoficare din Giurgiu
competență profesională al acestor 
oameni destoinici și al atitor altor 
muncitori harnici, care lucrează aid, 
nu este transformat într-o adevăra
tă școală în cadrul organizației de 
partid și a întregului colectiv 7 Am 
pus această întrebare tovarășului 
Mircea Barbăndeal, secretar al co
mitetului de partid din centrala 
termoelectrică. „Majoritatea proble
melor cu care ne confruntăm, în ce 
privește ameliorarea discrepanței 
care a apărut între tehnica din do
tare și gradul de pregătire profesio
nală al oamenilor, sînt rezolvabile 
aid. In cadrul unității" — ni se răs
punde. Un răspuns care Înseamnă 
o constatare. Și nimic mal mult.

Este adevărat. In pofida multor 
eforțuri notabile făcute pînă acum 
pentru menținerea fiabilității grupu
rilor energetice din dotare, colectivul 
de aid continuă să se confrunte cu 
anumite greutăți datorate defecțiu
nilor ce apar la unele utilaje șl 
calității cărbunelui. Acestor cauze 
obiective li se adaugă însă și nivelul 
scăzut de pregătire profesională a 
unor categorii de personal mundtor. 
Intr-o statistică întocmită recent 
este consemnat faptul că „în trei 
ani de activitate productivă, C.E.T. 
Giurgiu a înregistrat 6 646 ore opriri 
accidentale și că numai datorită 
acestei situații unitatea a rămas 
datoare față de economia națională 
cri 130 000 MWh energie electrică". 
Ce exprimă acest „decont" păgubitor 
dacă nu o exploatare nerațională a 
instalațiilor și, ded. existența unui 
pronunțat decalaj între nivelul teh
nic ridicat al instalațiilor și scăzuta 
pregătire profesională a multora 
dintre cei chemați să le exploateze 7

In fața faptelor, a realității, unii 
membri al biroului comitetului de 
partid au încercat să caute explica
ții, să invoce justificări, dovedind in 
același timp că nu stăpinesc și 
vorbesc la modul general despre si
tuația deloc mulțumitoare privind 
gradul de pregătire profesională «1 
personalului muncitor. Am încercat 
să aflăm dacă comitetul de partid a 
urmărit evoluția pregătirii profesio
nale a oamenilor, dacă s-a Întocmit 
un program concret in această pri
vință sau a fost Întreprinsă vreo 
analiză a muncii desfășurate în acest 
domeniu. Secretarul comitetului de 
partid ne-a răspuns simplu și clar : 
printr-o ridicare din umeri, lndru- 
mindu-ne in același timp să cerem 
lămuriri compartimentului personal- 
invățâmînt. Aici aflăm că centrala 
din Giurgiu are, prin transfer (deci 

nu prin recrutări proprii), două clase 
cu 72 de elevi la școala profesională 
pe care nimeni din conducerea uni
tății sau .de la comitetul de partid 
nu i-a văzut la față și nu le cunoaș
te situația la învățătură, că mai 
există o clasă pentru pregătirea la 
cursuri serale a’29 de maiștri în 
marea lor majoritate membri de 
partid, dar pentru că niciodată 
nimeni nu s-a întrebat ce fac ei 
acolo. încă la început de activitate 
mulți au și acumulat peste 20 de 
absențe nemotivate. Tot aid au 
funcționat și trei cursuri de poli
calificare cu o durată de trei luni, 
unde, după spusele subinglnerel 
Dumitra Lixandru, de la comparti
mentul personal-invățămînt, „aces
tea s-au ținut clnd s-a putut și fie
care a venit dnd a avut timp", iar 
„practica s-a făcut și nu s-a făcut, 
ca și pregătirea teoretică", dar mais
trul instructor le-a consemnat in 
evidenta școlară sub semnătură ca 
efectuate. „Asta așa. de formă, pen
tru a-i ajuta să fie trecuți în cate
gorii superioare" — se justifică 
maistrul, el însuși membru al birou
lui comitetului de partid.

Cifric, s-ar părea că lucrurile stau 
oarecum satisfăcător. Dar. după cum 
am văzut, din punctul de vedere 
al calității pregătirii, aici și-au făcut 
loc manifestări de formalism și su
perficialitate care au repercusiuni 
directe asupra nivelului de cunoștin
țe profesionale și. implicit, asupra 
rezultatelor din producție. La cursul 
seral de maiștri, bunăoară, nivelul 
de pregătire la-materiile care fac 
obiectul profesiei de bază a cursanți- 
Ibr este ootat cu o medie de sub 
6,50.

In cadrul anchetei au fost expri
mate și puncte de vedere potrivit 
cărora pregătirea profesională și ri
dicarea nivelului de cunoștințe al 
personalului muncitor de la C.E.T. 
Giurgiu, in pas cu tehnica din do
tare, ar constitui un atribut exclusiv 
al organizației de partid. Este ade
vărat că organizația de partid tre
buie să conducă și să îndrume, să 
determine ca toți cei care au răs
punderi directe in această privință 
să-și facă pe deplin datoria, că ea 
este chemată să acționeze cu toată 
exigenta și fermitatea în scopul re
dresării situației. Dar în această 
direcție răspunderi directe revin 
conducerii unității, ca și organiza
țiilor de sindicat și U.T.C. Cind în
trebăm despre conținutul, despre 
substanța pregătirii, în locul unor 
programe concrete, cu măsuri spe
cifice unității, ni se arată un regu- 
lament-cadru trimis de minister si 
o adresă de la întreprinderea de 
electrocentrale București, de care 
aparține centrala, prin care tovarășii 
de aici sînt atenționați că trebuie 
să organizeze pregătirea profesională 
a oamenilor. De fapt, singurele mo
dalități prin care cele două foruri 
de resort au ajutat pînă acum pro
cesul de ridicare și perfecționare a 
nivelului de pregătire a personalu
lui muncitor din cadrul C.E.T. Giur
giu au fost... hirtiile, Mai mult, în
treprinderea coordonatoare, in loc 
să se implice direct și efectiv în 
revigorarea procesului de invățămint, 
menține în vigoare un statut de 
detașări pentru foarte multe cadre, 
care, în loc de a ajuta muncitorii de 
aici In creșterea nivelului lor profe
sional și mînuirea cu iscusință a teh
nicii din dotare, se gindesc mai mult 
la naveta spre București.

In cei trei ani de cind ființează 
această unitate energetică, aproape 
zilnic au trecut pe aici cadre de la 
Comitetul municipal de partid Giur
giu, de la minister și întreprinderea 
coordonatoare Toți, sau aproape 
toți, s-au interesat în primul rînd de 
cauzele care au determinat repeta
tele opriri accidentale. care au 
împiedicat înscrierea producției de 
energie electrică și termică pe fă
gașul normal. Prea puțini însă din
tre cei chemați să ajute la redre
sarea situației din această unitate 
s-au aplecat pină acum cu stăruință 
asupra a ceea ce trebuie făcut fără 
întîrziere pentru ridicarea gradului 
de pregătire profesională a oame
nilor la nivelul tehnicii moderne din 
dotare. Desigur, toate acestea nu mal 
sînt teme de reflecții, ci direcții de 
acțiune concretă și imediată pen
tru minister, pentru întreprinde
rea coordonatoare, pentru orga
nizația de . partid șl conducerea 
centralei și, deopotrivă, pentru Co
mitetul municipal de partid Giur
giu, chemat să acorde acestei uni
tăți, a cărei producție de energie 
electrică și termică este vitală pen
tru bunul mers al activității eco- 
nomico-sociale din municipiu, un 
sprijin mult mai substanțial decît 
i-a acordat pînă acum.

Ion MANEA
corespondentul „Sclnteii"

Alaltăieri dimineața, la 
Spitalul de obstretică, gi
necologie ș! nou-născuțl 
din Brăila. întreb de tova
rășa directoare și sint con
dus in biroul medicului 
primar Ana Pușchiță, unde 
e liniște și pace. Intr-un 
colț — contrastînd plăcut 
cu albul sclipitor care pare 
să fi invadat totul In ju
rul nostru — o splendidă 
pată de culoare: un tranda
fir japonez. Florile lui au 
urcat pînă spre tavan. 
Nu-mi pot reprima admi
rația, și spun :

— N-am văzut unele mal 
frumoase...

— Cele mal frumoase 
sint insă... prin saloane. 
Aveți noroc, puteți con
semna un eveniment deo
sebit: zilele trecute, in ma
ternitatea noastră nouă s-a 
născut cel de-al zece miilea 
copil. Cum vedeți, ne-am 
mutat de pe strada Campi- 
niu, unde am funcționat 
pînă în decembrie 1984. Do
tarea de aici este cu totul 
deosebită : 500 de paturi 
dispuse în compartimente 
de diverse specialități, șase 
săli de naștere, cinci săli 
pentru operații, cabinete de 
radiografie, radioscopie,^ de 
combatere a infedilității, 
laborator, farmacie, stație 
de oxigen.. A costat mult, 
vă dați seama, dar nimic 
nu-i prea scump cind este 
vorba de viață. In anii re
gimului nostru sănătatea a 
fost ridicată la rangul de 
politică de stat, iar unități 
spitalicești cum este cea 
in care muncim aici nu sînt 
altceva decît noi și noi do
vezi ale grijii statornice pe 
care partidul și statul nos
tru o poartă sănătății oa
menilor. Cel zece mii de 
copii care s-au născut pină 
acum între zidurile acestui 
edificiu sint un triumf al 
vieții, sînt zece mii de vic
torii pe care le dorim re
petate de zeci de mii de 
ori, la infinit. Ca să cîști- 
găm astfel de victorii sin- 
tem aici. Pentru asta ne-am 
pregătit. Pentru asta ne 
perfecționăm. ȘI pentru 
asta susținem cu toată fi
ința noua faptă de pace a 
țării noastre. Pentru asta 
vom spune DA! cu prile
jul referendumului. Fieca
re nou-născut în miinile 
noastre este un DA spus 
vieții. Noi, medicii, știm 
cel mai bine cît de greu 
se naște o viață. Am colegi 
minunați, oameni care, dacă 
a fost cazul, nu și-au cru
țat-o pe a lor pentru a a- 
juta la aducerea pe lume 
a altor vieți, Știți bine 
că-i așa, am auzit că II cu
noașteți pe medicul primar

De mii și mii de ori:

DA, VIEȚII! DA, PĂCII!
Gheorghe Rădulescu. El e 
doar unul dintre ei. Dacă 
doriți să-1 vedeți veți fi 
nevoit să așteptați. Acum 
operează...

Cum să nu doresc să-1 
revăd? Doar și pentru asta 
intrasem la noua materni
tate brăileană. Mai mult, 
adusesem cu mine notesul 
pe care atunci am scris 
un reportaj... inutil. Inutil, 
pentru că n-am mai apu
cat să-I transmit în redac
ția «Sclnteii». La rîn- 
du-mi, am fost prins în ză
padă O zăpadă cum nu 
mal văzusem. Pe drumul 
național nr. 22 (Brăila — 
Rimnicu Sărat) zăceau a- 
bandonate in cele mai bi
zare poziții autobuze, tu
risme. autocamioane. Șo- 

j CASA CC MULȚI COPII j 
} — semnul răspunderii de bun [ 

cetățean pentru viitorul națiunii J
șeaua sa blocase. Vlntul 
tăia precum flacăra apara
tului de sudură. Deschise
sem ușa unui autobuz. Cri
vățul a rupt-o ca pe o bu
cată de carton putred... Dar 
iată reportajul de atunci. 
Transcriu întocmai:

A născut o femeie.
Intîmplarea s-a consu

mat luni, 24 noiembrie 
1975, șeara, la opt fără un 
sfert. Populația comunei 
Șuțești a sporit cu un su
flet. Femeia care l-a dat 
viață se numește Anica 
Dulă. Are 29 de ani șl e 
mamă pentru Intlta oară. 
Acum cind scriu — pe ge
nunchi, într-un canton pă
răsit. cu geamurile sparte, 
la margine de drum troie
nit. vîntul urlă între pereți 
ca turbat, vrăbiile roiesc 
in juru-mi, ca șl mine 
s-au adăpostit de urgia 
de... afară — totul este bine 
pentru că s-a terminat cu 
bine.

A născut o femeie.
S-a prezentat la casa de 

nașteri dih comună. A con
sultat-o moașa Constantina 
Bianu și asistenta Lucia 
Avram. Ar fi trebuit s-o 
consulte medicul C.M. Dar 
medicul lipsea. Plecase cu 
o seară înainte. Este tînăr, 
postul l-a luat în primire 
cu o săptămînă in urmă. 
N-a vrut să stea tn comu
nă și duminica. A plecat cu 
gindul să revină luni dimi
neața. N-a apucat. L-a o- 
prit viscolul.

Anica Dulă avea tensiu- 

nea scăzută. Anterior, 
pierduse două sarcini. Se 
știa despre ea că are 
nevoie de singe că ii este 
frică să nască. Frică le era 
s-o asiste și moașei și 
asistentei. Au hotărît s-o 
trimită la spitalul din 
lanca. Doisprezece kilome
tri. Dispensarul are auto- 
Salvare proprie. Tentativă 
eșuată. S-a încercat cu o 
mașină și mai puternică. 
Din nou eșec. Viscolul s-a 
întețit. Șoseaua devenise 
infern. Viitoarea mamă a 
fost readusă la casa de 
nașteri. Telefonic, moașa 
Si asistenta primeau din 
oră in oră Indicații de Ia 
medicii din Brăila. Situația 
se complica. S-a hotărît 
transferul gravidei la un

spital. Cu orice preț. S-a 
solicitat o șeniletă. A fost 
aprobată. Din lanca a 
pornit spre Șuțești vehicu
lul cerut. N-a parcurs 
decît patru kilometri. A 
rămas blocat în troiene.

Așa a trecut o zi și-o 
noapte.

Am fost de față. Dimi
neața s-a anunțat că a fost 
trimisă in ajutor încă o 
șeniletă. Alta. Din Brăila. 
La bordul ei : medicul spe
cialist Gheorghe Rădules
cu. Echipajul a sosit după 
șapte ore și jumătate. Oa
meni frînți de oboseală. 
Pe traseu, de zeci de ori, 
au pus mina pe lopată. Cu 
vîntul în față. S-ar fi 
putut Întoarce. Aș vrea 
să-1 văd pe cel care le-ar 
fi putut reproșa ceva.

Dar au ajuns.
Ia Șutești rețeaua elec

trică era la pămînt. Becu
rile din casa de naștere 
deveniseră inutile. Dooto- 
rul Rădulescu a lucrat la 
lumina unei lămpi de pe
tro] și a unei luminări 
fixate intr-un borcan de 
iaurt.

A făcut ceea ce trebuia 
făcut..

Și iată-ne acum, după 
unsprezece ani, față in 
față, în noua maternitate 
brăileană. Atunci n-a avut 
timp de discuții. Nici azi 
nu prea are. Abia a ieșit 
din sala de operații. A 
adus pe lume fetita de 
3,300 kg a Rodicăl Grama 
din lanca. Cind iese din

tură se duce la I.U.G. 
-Progresul» pentru a 
acorda consultații profilac
tice. Apoi va merge intr-o 
circă urbană, far mîine In 
comunele Roșiori și Du- 
dești. pentru control me
todologic... Spune : „Me
dicii au înțeles că locul lor 
de muncă nu este numai 
spitalul, că oamenii au ne
voie de asistenta noastră 
permanent, oriunde. Și 
marea majoritate a colegi
lor mei nu se cruță deloc, 
o spun in cunoștință de 
cauză. După ce te lupți ore, 
uneori zile în șir pentru 
viața puiului de om aproa
pe că nu-ți vine să crezi că 
unii fac eforturi — și incă 
ce eforturi ! — ca să pre
gătească războaie. Nu pu
tem fi de acord cu împin
gerea la paroxism a cursei 
înarmărilor, iar DA-ul pe 
care-1 vom pronunța cu 
prilejul referendumului va 
arăta încă o dată lumii în
tregi dorința noastră de 
pace. Faptul că vom re
duce — chiar și unilateral 
— cu 5 la sută armamente
le. efectivele și cheltuielile 
militare este un act. în fa
voarea vieții și nu pot să- 
nu fiu de acord cu el chiar 
daca aș avea altă meserie. 
Viața pe Pămînt ne pri
vește pe toți. în egală mă
sură".

— De cind nu ne-am 
mai văzut 7

— De atunci.
— Ce fel de om ești 

doctore Rădulescu 7
— Păi. cam știi : născut 

In București In 4 aprilie 
1938. crescut la Deva, fa
cultatea la București, că
sătorit Ia Brăila, cu o in
gineră de la CFCF. am doi 
băieți, mi-am luat exa
menul de medic primar, 
acum patru ani am fost 
primit în partid, cred, că 
am asistat circa unsprezece 
mii de nașteri...

— întrebarea mea era 
alta.

— Știi ceva 7 Nu mă 
face erou că nu sînt. Păre
rea mea e că ar fi trebuit 
să scrii despre medicii 
primari Gheorghe Dachin. 
ori Emil Dumitrescu, ori 
despre cei din „noul val", 
medicii tineri din materni
tate. La 48 de ani eu sînt... 
vechi. Om vechi !

O fi. Eu zic că-i nou : 
OM NOU. Și încă de 
vreo... unsprezece mii de 
ori. Pînă acum. Sau cum 
spunea directoarea dr. Ana 
Pușchiță : „Un om care a 
spus DA vieții de mii de 
ori. Și-o să mal spună. 
Pace să fie !“.

Mircea BUNEA

„Autofinanțarea tuturor localităților
— preocuparea noastră prioritară"

Tn stațiunile balneoclimaterice, 
condiții bune de odihnă și îngrijirea sănătății

Congresul al III-lea al consiliilor 
populare a aprobat sarcinile ce re
vin consiliilor populare pentru dez
voltarea economico-socială a țării pe 
cincinalul 1986—1990, un rol impor
tant revenind întăririi autoconduce- 
rii, autogestiunii și asigurarea, ince- 
pînd cu anul 1986, a autofinanțării 
integrale a tuturor localităților și 
unităților administrativ-teritoriale.

Cum se realizează această sarcină 
în unitățile administrativ-teritoriale 
din județul Timiș 7

Prin Hotărirea Sesiunii Consiliului 
popular al județului Timiș, de adop
tare a bugetului local pe anul 1986, 
s-a prevăzut ca acesta să se Încheie 
cu un excedent de 104,6 milioane 
lei. Și, într-adevăr, toate cele 83 
unități administrativ-teritoriale se 
autofinanțează integral, urmînd ca 
77 să realizeze și excedente.

Obținerea acestor rezultate a fost 
posibilă încă din anul 1985, cînd la 
nivelul fiecărui consiliu popular, in
clusiv la cel județean, s-au Întocmit 
programe speciale privind Întărirea 
autoconducerii, autogestiunii econo- 
mico-financiare și autofinanțării uni
tăților administrativ-teritoriale, in 
care au fost prevăzute măsuri con
crete. Aceste măsuri au fost core
late cu cele cuprinse în Programul 
privind dezvoltarea economico-so
cială in profil teritorial, în Progra
mul privind dezvoltarea industriei 
mici, în Programul privind dezvol
tarea prestațiilor de servicii pentru 
populație, in Programul de dezvol
tare a agriculturii și industriei ali
mentare In cincinalul 1986—1990, 
programe elaborate sub directa în
drumare a comitetului județean de 
partid.

Realizarea autofinanțării unităților 
administrativ-teritoriale din județul 
Timiș a fost determinată, in primul 
rînd, de realizarea și depășirea ve
niturilor proprii cuprinse în buge
tele locale ale consiliilor populare, 
contribuția cea mai mare aducind-o 
unitățile socialiste de stat și coope
ratiste prin vărsămintele din bene
ficii și impozitul pe venit, ca ur
mare a bunelor rezultate economico- 
financiare obținute de unitățile eco
nomice locale, unitățile cooperației 
meșteșugărești și ale celei de pro
ducție, achiziții și desfacere a măr
furilor, de unitățile agricole coope
ratiste.

La sporirea bazei proprii de ve
nituri a consiliilor populare un aport 
deosebit l-au avut dezvoltarea șt 
diversificarea continuă a activități
lor de producție de interes local, a 
prestărilor de servicii și a altor ac
tivități economice in cadrul unități
lor cooperatiste șl în cele ale con
siliilor populare, care, pe lingă fo
losirea materiei prime și a forței de 
muncă locale, au contribuit la sa
tisfacerea cerințelor populației șl ale 
unităților socialiste, precum și la 
export. Planul producției-marfă in
dustrială in industria mică, pe pri
mele opt luni, a fost realizat in pro
porție de 104,9 la sută (2.86 miliar
de lei), ceea ce garantează depăși
rea graniței de 4 miliarde lei a va
lorii acesteia pe anul 1986, din care 
peste 1.2 miliarde lei se va realiza 
în unitățile aparținînd consiliilor 
populare care produc obiecte de uz 
casnic și gospodăresc, materiale de 
construcții, confecții textile, mobi
lier, diverse împletituri și produse 
de serie mică, produse realizate in 
cooperare cu întreprinderi ale in
dustriei republicane.

De asemenea, unitățile prestatoare 
de «ervlcil de pe lingă consiliile 

populare, au toate condițiile pentru 
a realiza volumul de prestări pla
nificat pe anul 1986 de 246 milioane 
lei, prin înființarea noilor secții 
planificate pentru acest an. In me
diul rural, asigurîndu-se nivelurile 
minime de profile de servicii in 
fiecare localitate.

Identificarea și utilizarea resurse
lor locale de materii prime (balast, 
nisip, sorg, lemn, nuiele), ca și a 
materialelor refolosibile (deșeuri de 
metal, lemn, țesături textile, piele, 
sticlă, mase plastice și cauciuc) con
stituie o preocupare permanentă a 
organelor administrației locale de 
stat, din care se va realiza o pro- 
ducție-marfă de aproape 40 milioane 
lei.

Avem consilii populare comunale 
— Variaș, Periam, Lovrln, Gătala, 
Făget, Biled, Liebling' — care, din 
organizarea unor activități de mică 
industrie, prestări de servicii sau de 
creștere a animalelor, realizează, an 
de an, venituri de milioane de lei, 
activități ce satisfac cerințele popu-
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zărilor națiunii noastre socialiste, 
tn lumina exigențelor sporite ce ii 

stau in față in etapa actuală, invă- 
țâmintul politico-ideologic se orga
nizează în acest an intr-o formă a- 
decvată, urmind să se desfășoare 
intr-un sistem unitar, atît pentru 
cadrele și activiștii de partid, cît și 
pentru ceilalți comuniști și oameni 
ai muncii, in scopul sudării organice 
a pregătirii lor ideologice cu proble
mele nou apărute, cu cerințele for
mulate de conducerea partidului in 
strinsă legătură cu specificul acti
vității fiecărui colectiv sau loc de 
muncă, al preocupărilor de zi cu zi 
ale cursanților.

Astfel, sistemul de organizare a 
tnvățămintului politico-ideologic cu
prinde, in structura actuală, două 
direcții esențiale de acțiune : per
fecționarea pregătirii cadrelor și a 
activului de partid si de stat, si des
fășurarea învâțămintului politico- 
ideologic de masă in mai strinsă re
lație eu sarcinile concrete din fieca
re domeniu. Cît privește prima 
direcție de acțiune, desfășurarea in- 
vâțămîntului politico-ideologic vizea
ză absolut toate cadrele de condu
cere și activiștii de partid și de stat, 
din întreaga structură a aparatului 
de partid și de stat. Fiecare verigă 
din această atotcuprinzătoare struc
tură dispune de tematici concrete, a- 
daptate sarcinilor deosebite puse de 
documentele de partid și de stat, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pregătirea politico-ideologlcă a 
cadrelor de conducere si a activului 
consiliilor populare județene, muni
cipale. orășenești si comunale, se va 
realiza, de asemenea, in mod dis
tinct. urmârindu-se studierea temei
nică a problemelor^ perfecționării 
noului mecanism economico-finan
ciar. aplicarea cu fermitate a prin
cipiilor autoconducerii. autogestiunii 
și autoaprovizionării In profil terito
rial. a sarcinilor ce revin consiliilor 
populare în vederea organizării teri
toriului și aplicării ferme a preve
derilor legii privind sistematiza-

I rea localităților, mal buna or
ganizare și folosire a terenuri
lor. desfășurarea de către fie
care unitate economico-socială a 
unei activități de înaltă eficientă si 
rentabilitate, creșterea mai puter
nică a spiritului de răspundere, a 
ordinii și disciplinei fiecărui om al 
muncii.

Pentru o cît mal temeinică apro
fundare a tematicii de studiu de 
către fiecare cursant vor ti susținute 
expuneri și referate urmate de dez
bateri, schimburi de experiență. De 
asemenea, se va acorda o aten
ție deosebită seminarizării expu
nerilor si cuvintărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a hotăririlor de 
partid și a legilor tării. ’

Perfectionarea pregătirii cadrelor șl

Inițiative și acțiuni 
în județul Timiș

lațiel Im domeniul prestațiilor In 
construcții, transporturi, preparări 
de sucuri naturale, valorificarea ma
teriilor prime locale. Marea majo
ritate a consiliilor populare comu
nale au amenajate anexe gospodă
rești pentru creșterea animalelor, 
valorificînd astfel toate terenurile 

• proprietate de stat prin cultivarea 
lor și obținerea de furaje necesare 
animalelor.

Programul de realizare a auto
finanțării unităților administrativ- 
teritoriale prevede, ca o sarcină 
deosebită, creșterea gradului de 
autofinanțare a instituțiilor cultu- 
ral-artistice, sarcină realizată de 
toate unitățile de acest gen tn limi
tele și proporțiile prevăzute prin 
bugetele locale ale consiliilor popu
lare.

Creșterea aportului organelor lo
cale In Înfăptuirea autoconducerii șl 
autofinanțării fiecărei localități s-a 
concretizat, în mod deosebit, prin 
așezarea întregii activități edilitar- 
gospodărești pe temeiul autogospo- 
dăririi, locuitorii și unitățile partl- 
cipind direct și activ la viața social- 
economică și la înfrumusețarea lo
calităților.

Noile reglementări referitoare la 
contribuția bănească și in muncă a 
populației constituie criterii de a- 
preciere a modulul In care organele 
locale antrenează locuitorii la mo
dernizarea și înfrumusețarea loca
lităților. Potrivit Legii nr. 1/1985, 
in localitățile județului nostru ce
tățenii au hotărît executarea unor 
lucrări din contribuția bănească, in 
valoare de 43,9 milioane lei, pentru 
întreținerea și repararea drumurilor
8,5 milioane Iei, pentru gospodăria 
comunală 8 milioane lei, pentru în
treținerea și repararea unităților de 
Invățămint șl de sănătate 6,5 mili
oane lei, precum și lucrări de in
vestiții cu caracter social-cultural șl 
edili tar-gospodăresc In valoare de 
peste 20 miloane lei, contribuind ast
fel la autofinanțarea consiliilor 

populare prin degrevarea bugetelor 
locale de finanțarea acestui volum 
de cheltuieli.

Evident, rezultate bune nu se pu
teau obține fără acțiuni de natură 
organizatorică, legate de întărirea 
autogestiunii și autofinanțării uni
tăților administrativ-teritoriale. Aces
te măsuri au constat, în primul rînd, 
în popularizarea legii și a măsurilor 
adoptate din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, privind 
perfecționarea funcționării noului 
mecanism economico-financiar, pen
tru întărirea autoconducerii, auto
gestiunii și autofinanțării tuturor 
unităților, în adunări cetățenești, in 
sesiuni ale deputaților. tn al doilea 
rind, analiza stadiului realizării 
autofinanțării fiecărei unități admi
nistrativ-teritoriale la o anumită 
perioadă și stabilirea de măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea acti
vității economico-financiare a uni
tăților și instituțiilor locale au con
stituit o practică permanentă a co
mitetelor și birourilor executive ale 
consiliilor populare. La nivelul Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Timiș șl al Bi
roului permanent, în afara analizei 
periodice a realizării autofinanțării, 
s-au făcut instruiri practice, cu 
schimburi de experiență, la consili
ile populare cu rezultatele cele mai 
bune pe linia autofinanțării, a dez
voltări! industriei mici, a prestațiilor 
de servicii și tn creșterea animale
lor.

Consiliul popular al județului Ti
miș a inițiat o largă acțiune de dez
voltare a activității de creație teh
nică și științifică la care parti
cipă peste 1 370 lucrători din per
sonalul de specialitate, din aparatul 
propriu și din unitățile locale din 
subordonare. Obiectivele acțiunii se 
referă la creșterea contribuției per
sonalului, la promovarea progresului 
tehnic, dezvoltarea și aplicarea ds 
tehnologii noi, reducerea importuri
lor și costurilor de producție, creș
terea productivității muncii, valori
ficarea resurselor locale, creșterea 
eficienței economice, perfecționarea 
sistemelor și metodelor de organi
zare a conducerii, producției și a 
muncii. Aplicarea în practică a ce
lor 2 539 teme de cercetare reali
zate în anul 1985 și a celor 785 ela
borate in 1986 s-a concretizat intr-o 
eficiență economică postcalculată in 
unitățile economice locale — la 30 
iulie 1986 — de 24,6 milioane lei.

■ în prezent, consiliile populare, 
unitățile subordonate, toți oamenii 
muncii din județul Timiș acționea
ză pentru aplicarea cu fermitate a 
principiilor noului mecanism econo
mico-financiar, a autoconducerii și 
autogestiunii, in vederea realizării 

• sarcinii de mare actualitate și res
ponsabilitate a accelerării vitezei de 
rotație a mijloacelor circulante, de 
prevenire a imobilizărilor de fonduri 
de orice fel și, pe această bază, 
de Întărire a autofinanțării^ întregii 
activități desfășurate de 'unitățile 
economice și administrativ-teritoria
le. Pentru că. așa cum a indicat secre
tarul general al partidului, auto
finanțarea tuturor localităților con
stituie in prezent preocupare priori
tară pentru toate consiliile populare 
din județul nostru.

Hie MORODAN 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv 
al Consiliului popular 
al județului Timiș

(Urmare din pag. I) < activiștilor de partid și de ttat 
a fost impusă de necesitatea 
unei mai bune realizări, tn etapa 
actuală, a conducerii vieții eco- 
nomico-sociale pe fundamentele 
științei. înfăptuirea unei noi calități 
implică, tn mod necesar, o înaltă 
competență, o conducere modernă, 
eficientă, attt sub raportul pregăti
rii tehnice și economice, cit și sub 
acela al conducerii și organizării, al 
formării teoretice, politico-ideolo- 
gice pe temeiul principiilor materia
lismului dialectic șl istoric, al Pro
gramului ideologic al partidului 
nostru.

Conducerea partidului apreciază 
că este necesară o adevărată revo
luție in gîndirea și acțiunea oameni
lor muncii, in general, a cadrelor de 
conducere, tn special, în nivelul lor 
profesional, tehnic-științific și cultu

ÎNVĂTĂMlNTDl POLITICO - IDEOLOGIC
ral, tn formarea omului nou, cu 
o tnaltă conștiință revoluționară, 
patriotică. Din această perspec
tivă, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. necesitatea unor 
„măsuri hotărite in toate sectoarele, 
pentru perfecționarea activității de 
formare a cadrelor, de reciclare și 
ridicare continuă a nivelului de cu
noștințe profesionale și tehnice. 
Trebuie să nu uităm nici un moment 
că dezvoltarea Intensivă, o nouă ca
litate, o nouă eficiență, o inaltă pro
ductivitate nu se pot realiza decit 
cu oameni ai muncii de inaltă ca
lificare, cu inaltă răspundere".

Cît privește invățămintul po
litico-ideologic de masă pentru 
membrii de partid din unitățile 
economice socialiste de la orașe si 
sate, activitățile vor fi desfășurate 
lunar, in cursuri la nivelul organiza
țiilor de partid pe baza unor 
expuneri și referate urmate de 
dezbateri șl schimburi de ex
periență ; accent deosebit va fl 
pus pe seminarizarea expuneri
lor și cuvintărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a hotăririlor de 
partid și a legilor tării.

In cazul organizațiilor cu un nu
măr mai mare de membri de partid 
se pot constitui mai multe cursuri, 
cu 30—40 cursant!.

Pentru cei primiți de curtnd In 
partid, precum, și pentru oamenii 
muncii care se pregătesc In vederea 
intrării in partid, se organizează 
cursuri anuale de studiere a Statu
tului Partidului Comunist Român, a 
principiilor și metodelor muncii de 
partid, a răspunderilor oe revin 
membrilor de partid și a legilor 
țării.

tn această perioadă, oficiile Ju
dețene de turism și I.T.H.R. Bucu
rești recomandă celor interesați 
efectuarea curei balneare centru 
afecțiuni cardiovasculare si boli 
asociate tn următoarele stațiuni : 
Balvanyos. Băile Tușnad. Borsec, 
Buzias. Vatra Dornei.

Cazarea, masa și procedurile me
dicale se asigură tn hoteluri bal
neare cu un ridicat grad de con
fort.

Se acordă reduceri de 20—40 la 
«ută la tarifele de cazare si masă 
si 25 la sută la transportul pe 
C.F.R.

Data plecării In stațiunea prefe

Pentru pregătirea politlco-ideolo- 
glcă a membrilor de sindicat, al or
ganizațiilor de tineret, ca și a celor 
cuprinși în organizațiile democrației 
și unității socialiste din unitățile e- 
conomico-sociale, in funcție de spe
cificul sarcinilor, organizațiilor de 
masă și obștești, se va pune accent 
deosebit pe cunoașterea hotăririlor 
de partid și a legilor tării, in ve
derea însușirii temeinice a liniei po
litice a partidului nostru, a impli
cării mai active a tuturor cetățeni
lor țării, la locul lor de muncă, in 
înfăptuirea programului de dezvol
tare economico-socială in actualul 
cincinal, pentru Întărirea ordinii si 
disciplinei sociale, a spiritului de 
răspundere, pentru 1 respectarea nea
bătută a normelor eticii și echității 
socialiste în muncă, familie. In so
cietate.

Membrii organizațiilor democrației 
șl unității socialiste de la orașe și 
sate, neîncadrați tn activitatea eco
nomico-socială, vor ti cuprinși tn 
cursurile organizate pe cartiere și 
sate, in cadrul cărora vor fi prezen
tate Informări asupra principalelor 
probleme ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului.

Pentru oamenii muncii de la sate, 
oare sint antrenați in campaniile din 
agricultură, pregătjrea se va desfășu
ra intre 1 noiembrie și 30 martie, cu 
cite două dezbateri pe lună și două 
convorbiri recapitulative la sfîrșitul 
anului de studiu.

Tematicile de tnvățămlnt pentru 
fiecare an de studiu vor cuprinde 10 
teme șl două dezbateri recapitulati
ve. Documentele de partid care vor 
apărea pe parcursul anului de învâ- 
țămint politico-ideologic vor fi stu
diate, dezbătute și seminarizate ca 
parte integrantă a programei de stu
diu. Contactul permanent cu actuali
tatea vieții politice este de natură a 
asigura invățămintului politico-ideo
logic un caracter viu, creator, dina
mic, o reflectare dinamică a activi
tății economico-sociale în lumina 
exigențelor pe care le ridică trece
rea țării noastre într-un nou stadiu 
de dezvoltare.

Afirmarea unei noi calități in des
fășurarea întregului invătămînt po
litico-ideologic conferă un rol deo
sebit propagandiștilor pentru asigu
rarea unui înalt conținut.de idei, pen
tru creșterea eficienței formative a 
acestuia. Tocmai de aceea, măsurile 
adoptate au în vedere mai buna se
lecționare și pregătire a propagan
diștilor. Această misiune de Înaltă 
răspundere va fi încredințată numai 

rată poate fi stabilită de solicitanțl. 
Personal medical cu înaltă califi
care asigură efectuarea unor tra
tamente balneare de mare eficien
tă bazate pe factorii naturali de 
cură existenti in stațiuni. Pentru 
oaspeții acestora se organizează 
manifestări cultural-artistice si 
excursii la obiectivele turistice din 
împrejurimi.

Biletele se procură de Ia toate 
unitățile de turism si comitetele 
sindicatelor din întreprinderi, jn- 
stitutil si de la oficiile de pensii 
județene.

tn fotografie : Edificii moderne 
tn stațiunea Vatra Dornei.

celor cu o temeinică pregătire poli- 
că șl Ideologică, celor ce se bucură 
de prestigiu și autoritate, consti
tuind, prin activitate și comporta
re. un exemplu pentiu întregul co
lectiv, celor ce s-au dovedit capabili 
să militeze cu exigentă și combati
vitate revoluționară pentru aplicarea 
în viată a politicii partidului, a legi
lor țării. Evident, asigurarea unul 
corp corespunzător de propagandiști 
nu soluționează de la sine proble
ma creșterii calității învătămîntului 
politico-ideologic. La aceasta tre
buie să se adauge continua perfec
ționare a pregătirii lor politice și 
metodice. In acest sens. măsurile 
prevăd ca instruirea propagandiștilor 
să se facă lunar de către comitetels 
de partid județene, municipale, oră
șenești. comunale și din marile uni
tăți economice. In acest cadru vor fi 
prezentate. totodată. principalele 
probleme șt preocupări privind înde
plinirea planului, aplicarea hotăriri
lor de partid și a legilor statului, 
sarcinile re revin propagandiștilor 
și cursanților pentru ca învătămin- 
tul politico-ideologic să se desfășoa
re in strinsă legătură cu activitatea 
colectivelor de muncă.

Experiența a dovedit că eficiența 
învâțămintului politico-ideologic este 
condiționată in măsură decisivă da 
studiul individual, prin care se rea
lizează aprofundarea materialului 
bibliografic, cerință ce se ridică 
deopotrivă tn fata propagandiștilor, 
ca și a cursanților. tn același timp, 
se impun a fi larg promovate for
mele active de lucru — dezbaterile, 
confruntările de idei, dialogul direct 
Intre propagandiști și cursant!, răs
punsurile la Întrebări, modalități ca 
asigură clarificarea problemelor ce 
preocupă cursantli. înlăturarea ori
căror confuzii. înțelegerea corectă a 
aspectelor vieții politice interne și 
Internationale.

Noile măsuri conferă, de aseme
nea, un rol deosebit punctelor da 
documentare politico-ldeologice or
ganizate în întreprinderi și instituții. 
Acestora li se cere să asigure infor
marea cît mai operativă a propagan
diștilor șl cursanților cu probleme e- 
conomice și de organizare a muncii 
din unitate, cu activitatea internă șl 
externă a partidului și statului nos
tru. să organizeze consultații si dez
bateri.

Organele șl organizațiile de partid, 
ecționind statornic în spiritul măsu
rilor inițiate de conducerea partidu
lui pentru perfecționarea invățămîn- 
tului politico-ideologic își vor afir
ma și mai puternic rolul lor condu
cător. amplifieîndu-și capacitatea de 
a uni și mobiliza energiile tuturor 
oamenilor muncii la înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor actualului 
cincinal, a politicii de făurire a unei 
civilizații noi. superioare, pe pămîn- 
tul patriei.

con%25c8%259binut.de
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Folosirea intensivă a instalațiilor,
condiție de bază pentru sporirea

productivității muncii

căilor și mijloa- 
valoare a acestui 
în această direc- 
de Congresul al 

de orientările

Ani la rind. Întreprinderea „Rafi
năria" din Brașov s-a situat printre 
unitățile din județ cu rezultate medii 
și chiar slabe. Organele locale, ca și 
cele tutelare de resort. începuseră 
oarecum să se impace cu locul ocu
pat de această unitate, luînd drept 
scuză faptul că întreprinderea este 
veche și nu poate mai mult (ea ne- 
cunoscind puternicul proces de dez
voltare și modernizare pe care l-au 
cunoscut alte întreprinderi brașo
vene. datorită amplasamentului 
său). Se crease părerea falsă că ra
finăria a ajuns la limita de sus a 
capacității sale, peste care nu se 
poate trece, lată insă că în 1985 și 
mai ales in acest an, unitatea a ieșit 
din această situație, instalîndu-se cu 
autoritate în plutonul întreprinderi
lor fruntașe pe județ și pe ramură. 
Acest fapt este confirmat și de locul 
de întreprindere fruntașă pe ramu
ră pe care l-a ocupat atît în 1985, 
cît și in acest an. De altfel, rezulta
tele cu care colectivul întreprinderii 
a încheiat activitatea pe primele 
trei trimestre confirmă cu prisosință 
acest fapt : planul depășit la pro- 
ducția-marfă cu 4,4 la sută, la pro
ducția fizică cu peste 10 Ia sută (ob- 
ținindu-se suplimentar peste 3 000 t 
uleiuri, unsori și păcură), iar la pro
ductivitatea muncii cn 67111 lei pe 
persoană. Sint rezultate care, dacă le 
comparăm cu oele obținute in tre
cut. au semnificația unor realizări 
de excepție.

Se pune deci Întrebarea : cum 
anume a reușit colectivul rafinăriei 
brașovene o astfel de performantă ?

— Trebuie spus, arăta ing. Elena 
Constantin, directorul întreprinderii, 
numită in. aoeastă funcție cu mai 
puțin de doi ani în urmă, că punctul 
de plecare l-a constituit schimbarea 
opticii, a mentalității specialiștilor 
noștri în privința valorificării po- 
tențialulni tehnic șl uman al unită
ții, reconsiderarea 
oeior de punere în 
potențial. Impulsul 
tie ne-a fost dat 
XIII-lea al P.C.R., 
conducerii superioare de partid. Este 
adevărat, noi nu ne așteptam la mi
nuni, la salturi spectaculoase. Eram 
convinși însă că potențialul nostru 
tehnic șl uman poate și trebuie să 
fie mai bine valorificat. Cum ? Sim
plu : printr-o folosire intensivă a 
instalațiilor si utilajelor. Iar calea 
aleasă în acest scop a fost cea a or
ganizării șl modernizării producției. 
Cind spun producție mă refer atît la 
operațiile tehnologice, cît și. la cele 
auxiliare.

în scopul asigurării unei folosiri 
intensive a instalațiilor șl utilajelor 
întreprinderii au fost inițiate analize 
minuțioase ale circuitelor și fazelor 
de fabricație pe instalații, utilaje și 
locuri de muncă, prin care s-a ur
mărit descoperirea si punerea in va
loare a rezervelor de creștere mai 
accentuată a producție! și producti
vității muncii. S-a realizat fn felul 
acesta o regindine a circuitelor de 
producție. înoepind de la intrarea in 
Întreprindere a materiilor prime si 
pină la expedierea produselor finite. 
Iar măsurile propuse au vizat in 
manea lor majoritate folosirea mai 
deplină a instalațiilor și utilajelor. 
Este, printre altele, cazul instalației 
de rafinare acidă. Pină de curînd. 
aoeastă instalație nu lucra la în
treaga ei capacitate datorită existen
tei unui „loc îngust" la operația de 
contactare. O vreme, specialiștii in- 
treprinderii au inceroat să rezolve 
problema pe seama reducerii timpu
lui afectat reviziilor si reparațiilor. 
Numai că în felul acesta mai mult 
s-a pierdut decit s-a cistigat. deoa
rece a sporit numărul opririlor ne
planificate.

în urma r.egîndiril Întregului cir
cuit productiv și montării a două 
agitatoare a fost eliminat locul în
gust de la operația de contactare. 
Aoest fapt a creat condiții ca re
parațiile și reviziile planificate să 
se poată desfășura la cotele de exi
gență necesare, la un inalt nivel ca
litativ. ceea ce a făcut ca opririle 
neplanificate să fie eliminate in în
tregime. Toate aoestea au avut drept 
efect sporirea capacității de prelu
crare a instalației cu peste 100 tone 
lunar. Dar acest fapt a avut și un 
alt efect de ordin calitativ : a fost 
eliminată posibilitatea contaminării 
semifabricatelor, fapt ce a avut Și 
are o influentă determinantă asupra 
calității produselor.

TELEORMAN

obținute suplimentar im- 
cantități 'de gaze naturale, 
de automatizări electro- 

și electronice, rulmenți.

Producție fizică 
peste prevederi
Acționînd In spiritul sarcinilor și 

orientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, colectivele de 
oameni ai muncii din industria 
județului Teleorman obțin noi și 
remarcabile succese în îndeplinirea 
prevederilor de plan la producția 
fizică.

— Prin măsurile și acțiunile în
treprinse pentru modernizarea teh
nologiilor de fabricație, înnoirea 
producției, valorificarea, superioară 
a materiilor prime și materialelor 
— ne spune inginerul Stefan Iancu. 
vicepreședintele consiliului jude
țean de control muncitoresc al ac
tivității economice și sociale — in 
perioada care a trecut din acest an 
au fost 
portante 
mijloace 
tehnice 
mașini și utilaje agricole, motoare 
electrice, îngrășăminte chimice, 
cherestea, tricotaje, confecții-tex- 
tile și alte produse destinate be
neficiarilor din țară și parteneri
lor externi.

La panoul de onoare al între
cerii socialiste' iși înscriu numele 
colectivele de la întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice Ale
xandria, întreprinderea de mașini 
electrice Turnu Măgurele. între
prinderea textilă „Teleormanul" și 
întreprinderea de tricotaje Roșiori 
de Vede și din alte unități econo
mice. în prezent, oamenii muncii 
din industria județului și-au inten
sificat eforturile pentru înfăptui
rea cu succes a sarcinilor primului 
an al actualului cincinal, pentru 
pregătirea temeinică a planului pe 
1987. (Stan Ștefan).

Dar să prezentăm si un alt exem
plu : înainte nu erau rare cazurile 
cind. din cauza sistemului greoi de 
garare și descărcare a vagoanelor 
sosite in întreprindere cu materii 
prime, nu se putea asigura o ali
mentare operativă a instalațiilor, 
ceea oe conducea la utilizarea lor 
incompletă. Regindirea și refacerea 
rețelei de căi ferate interioare, ca și 
a rampei de descărcare, au făcut ca 
materiile prime să poată fi mult mai 
operativ manipulate și introduse în 
circuitul productiv. în felul acesta 
au fost reduși cu peste 80 la sută 
timpii de așteptare ai instalațiilor 
și. bineînțeles, de imobilizare a va
goanelor.

Măsuri cu efecte pozitive asupra 
folosirii intensive a instalațiilor și

într-o 
Importantă unitate 

industrială din Brașov

utilajelor au fost, luate șl tn cazul 
efectuării unor operații auxiliare. 
Dintre aoestea amintim realizarea 
unui plan înclinat destinat transpor
tului și manevrării butoaielor goale, 
de la vagoane oină in instalații, care 
Înlocuiește transportul și manevra
rea manuală. Raționalizarea unor 
trasee tehnologice și reamplasarea 
unor depozite și rezervoare de ma
terii prime prin apropierea lor de 
instalațiile de prelucrare au deter
minat și ele scurtarea circuitelor de 
fabricație si eliminarea unor încru
cișări. Efectele acestor măsuri s-au 
reflectat asupra folosirii mai eficien
te a instalațiilor. Și exemplele ar 
mai putea continua.

Dar acțiunea de organizare si mo
dernizare a fabricației nu s-a înche
iat, ea vizind mai departe creșterea 
productivității muncii. îmbunătăți
rea nivelului calitativ al produselor, 
cit și asimilarea unor noi produse 
cu parametrii superiori. Așa. de pil
dă. prin montarea unui filtru-presă 
și a unei stații de producere a ga
zului inert la instalația de deparafi- 
nare se asigură pe lîngă o creștere 
sensibilă a capacității instalației res
pective si producerea unor cantități 
mai mari de uleiuri pentru turbinele 
din unitățile energetice ale tării. De 
altfel, unul dintre efectele cele mai

Muncă intensă, bine organizată la noul
, întreprinderii metalurgice lași

Valorificarea tuturor resurselor pentru întărirea cooperativei agricole
„Cu cițiva ani în urmă, cînd am 

fost ales ca președinte al cooperati
vei, am constatat că unitatea realiza 
venituri cu mult sub posibilități, iar 
la bancă se acumulaseră datorii im
portante — afirma George Olarian, 
președintele cooperativei agricole 
din comuna Marginea, județul Su
ceava. Cunoscind posibilitățile de 
care dispune cooperativa, hărnicia și 
priceperea membrilor ei. ne-am pro
pus să sporim producția și veniturile. 
Aveam de parcurs un drum nu lipsit 
de greutăți. Dar prin organizarea te
meinică a activității. întărirea răs
punderii. ordinii și disciplinei in 
muncă, cu aceiași oameni, unitatea 
și-a schimbat înfățișarea.Ce s-a 
petrecut de fapt la C.A.P. Marginea?

Zootehnia — principala ramură de 
producție a unității — fusese negli
jată. Ploaia pătrundea prin acoperi
șul grajdurilor, iar efectivele de ani
male nu corespundeau din punct de 
vedere calitativ. S-a trecut la moder
nizarea construcțiilor zootehnice, îm
bunătățirea calitativă a efectivelor și 
creșterea producției de furaje. Ca ur
mare. in 1985 s-au realizat, în me
die, 2 800 litri lapte de la 340 vaci, 
iar acum producția zilnică se menți
ne la 7 litri. Cu sprijinul organizației 
de partid s-a instaurat ordinea și 
disciplina in executarea lucrărilor 
agricole, astfel incît recoltele au în
ceput să crească In mod constant. 
Rezultate foarte bune s-au obținut 

IK

importante ale acțiunii de organi
zare și modernizare a producției la 
rafinăria din Brașov este aoela al 
introducerii în fabricație a unor 
produse noi. cu parametri superiori, 
cum sînt și unsorile multifuncționale 
pe bază de litiu, calciu și plumb fo
losite in sistemele de extremă pre
siune prin care se asigură creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime. în același context se înscrie 
și o altă lucrare aflată in curs de 
execuție : mecanizarea cu ajutorul 
unui transportor suspendat a butoa
ielor de la instalația de unsori con
sistente la rampa de expediție, care, 
pe lîngă o importantă economie de 
muncă manuală, elimină și folosiroa 
unui motostivuitor.

O importantă resursă de utilizare 
intensivă a instalațiilor și utilajelor 
s-a dovedit a fi îmbunătățirea acti
vității de întreținere și reparații a 
fondurilor fixe. Așa cum ne explica 
ing. Constantin Grozea. șeful atelie
rului mecano-energetic. această ac
tivitate a cunoscut o adevărată re
considerare.

— Deși nici Înainte, ne spune dîn- 
sul, nu se putea vorbi de lipsa unei 
programări a reparațiilor instalații
lor și utilajelor, această programare 
nu se putea respecta din cauza 
suprasolicitării capacităților de pro
ducție. De o vreme încoace, timpul 
planificat pentru reparații și revizii 
este respectat. Dar noi. cei care ne 
ocupăm de întreținerea și repararea 
instalațiilor, nu-1 folosim integral. 
Nu-1 folosim pentru că nu este ne
voie. Explicația constă în faptul că 
am trecut la pregătirea anticipată a 
reparațiilor, ceea oe ne ajută să le 
executăm Intr-un timp mult mai 
scurt și mult mai bine. Deci timpul 
de funcționare a instalațiilor creste 
și pe această cale. Datorită acestui 
fapt, a întreținerii si exploatării ire
proșabile a instalațiilor.. înoepind de 
anul trecut la noi în întreprindere 
nu s-a. mai înregistrat nici o oprire 
neplanificată.

Obținerea aoestor rezultate îsl 
găsește explicația și în spiritul de 
ordine și disciplină care domnește 
în întreprindere. în înalta conștiință 
profesională și politică a personalu
lui muncitor, care îsi găsește reflec
tarea în atitudinea conștientă fată 
de muncă, fată de îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor ce le 
revin.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii”

laminor de benzi la cald din codrul
Foto : S. Cristian

tn această perioadă in ce privește 
dezvoltarea '.micii industrii și a pres
tărilor de servicii. Aceste activități 
au adus cooperativei in anul trecut 
venituri de 12 milioane lei, iar in 
acest an se estimează realizarea a
12,5 milioane lei. „Insistăm asupra 
dezvoltării micii industrii și a pres
tărilor de servicii — continuă pre- 

La C.A.P. Marginea, Suceava —
12,5 MILIOANE LEI DIN MICA INDUSTRIE Șl PRESTĂRILE DE SERVICII
ședințele cooperativei. Organizarea 
de ateliere.in care se produc bunuri 
cerute nu numai pe piața internă, ci 
și la export, contribuie la realizarea 
de venituri pe care le încasăm con
stant, lună de lună. Sumele din 
această activitate, împreună cu cele 
din zootehnie ne-au acoperit chel
tuielile de producție. Noile regle
mentări privind creditarea activității 
de producție impun găsirea și fruc
tificarea tuturor rezervelor de creș
tere a veniturilor. Sporirea produc
ției zootehnice și vegetale, dar și 
dezvoltarea activităților, industriale 
dau posibilitate cooperativei agricole 
să desfășoare o activitate cu rezul
tate financiare bune". Este de reți
nut că dezvoltarea micii industrii și

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița 
instalație destinată Cofnbinatului petrochimic

Pentru reducerea consumurilor materiale
și energetice în minerit

Cercetarea științifică și-a spus cuvintul
Este timpul generalizării soluțiilor elaborate

Unul din obiectivele economice majore urmărite In 
mod constant de conducerea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este reducerea accentuată a con
sumurilor materiale, economisirea severă' și gospodă
rirea judicioasă a resurselor energetice. In spiritul 
acestor sarcini, la recenta plenară a Consiliului Na
țional al Științei și Invățămîntului s-a subliniat că o 
sarcină prioritară a cercetării științifice și ingineriei

tehnologice este ca, împreună cu ministerele, centra
lele și întreprinderile să acționeze în modul cel mai 
ferm pentru reducerea consumurilor de materii prime, 
materiale și energie.

In ancheta de astăzi ne oprim asupra citorva Ini
tiative, soluții și acțiuni practice elaborate de specia
liștii Institutului de cercetări și proiectări miniere pen
tru substanțe nemetalifere din Cluj-Napoca.

Urmare a creșterii dificultăți
lor de exploatare a zăcămintelor 
de substanțe utile. în tara noastră 
se consumă, anual. în lucrările de 
susținere a abatajelor și pentru alte 
utilizări sute de mii de metri cubi 
de lemn si zeci de mii de tone de 
metal, mare parte din acestea irecu
perabile. In acest context, reducerea 
consumurilor materiale, prin găsirea 
unor soluții, tehnologii și chiar ma
teriale noi. neconventionale. care să 
Înlocuiască lemnul si metalul con
stituie. de multă vreme, o preocu
pare de primă importantă pentru 
Institutul de cercetări și proiectări 
.miniere pentru substanțe nemetali
fere din Cluj-Napoca. „O treabă de
loc simplă, ne spunea dr. ing. Fodor 
Iosif, directorul institutului. Orice 
soluție nouă trebuie gindită. ana- 

mare 
De ce ? Pentru 

în abatajele care

se dă dovadă de inge- 
competentă profesională, 
întirzie să apară. Iată, 
cîteva dintre cele mai

măsură se aplică noul pro- 
„Deocamdată procedeul este 
pe scară redusă, este de 
cercetătorul științific dr. 

. Pentru ge- 
metodei trebuie învins 
rind șocul psihologic. 

. nu văd galeriile

Roșie” din Capitală
Midia, ce va fi, livrat 

execuție

care în
zeci de 

prelucrat, 
Si. ca ur-

nare că i-»u convins pe mineri. în 
acest an au fost realizați peste 7 000 
m de galerii, unde susținerile au 
fost efectuate cu ancore fixate cu 
rășini sintetice".

într-o mină, metalul nu se uti
lizează însă doar pentru lucrări de 
susținere. Există Încă o sumedenie 
de alte trebuințe, cum ar fi tubu
rile de aerai executate din tablă 
zincată. o serie de conducte expu
se permanent coroziunii 
sumează consumuri de 
mii de tone de metal 
care se degradează rapid 
mare, trebuie înlocuite imediat. Ca 
atare, o largă tematică de cerceta
re a institutului clujean a fost o- 
rientată tocmai spre reducerea me
talului folosit în acest scop. înlocuin- 
du-1 cu materiale noi. care realizea
ză aceleași funcțiuni In condiții de

ȘTIINȚA— 
în confruntare 
creatoare cu 

cerințele economiei,

cele aparținind 
din Baia Mare, 
prospecțiuni și 
ș.a.. noile ma-

doar galerii subterane. 
Irică o sumedenie . He con- 
la suprafață, pentru rea- 
cărora se folosesc, de a-

deplină securitate a muncii. Una din
tre cercetări a avut drept scop în
locuirea tuburilor metalice de aeraj 
cu tuburi din pînză cauciucată. tra
tate special, economisindu-se pen
tru fiecare metru de tub circa 8—12 
kg de metal. Aplicate în multe mine 
din Valea Jiului. în 
Combinatului minier 
la întreprinderile de 
exploatări geologice 
teriale au condus anual la reduce
rea consumului cu peste 1 009 tone 
tablă zincată.

Dar o exploatare minieră nu în
seamnă 
Există 
strucții 
lizarea 
semenea. mari cantităti de materia
le (ciment. lemn. otel, cabluri elec
trice. etc.), se consumă energie și 
combustibil. Este posibilă reducerea 
consumurilor și tn aceste sectoare ? 
Categoric, da. răspund specialiștii. 
„Acțiunea de economisire începe, ne 
spune inginerul proiectant Traian 
Pop. încă de la elaborarea proiec
tului investiției ce urmează a se 
realiza. în acest sens, proiectul lip 
este cea mai importantă sursă de 
reducere a consumurilor de orice na
tură. Să luăm, de pildă, cazul unei 
stații de dezintegrare și clasare pen
tru nisipuri, irivestitie ce se realiza, 
pîriă nu de mult, după proiecte uni
cat. iar consumurile difereau de la 
un obiectiv la altul cu totul nejus- 
tifipal. Tipizarea proiectului a re
glementat categoric situația consu
murilor. Cifrele sînt de altfel grăi
toare : diminuarea cu peste 17 la 
sută a volumului de constructii-mon- 

avea o plantație de numai 3 hectare 
răchită, iar acum are 10 hectare. Ca 
atare, anual se prelucrează aici 150 
tone de răchită. Produsele ? Coșuri 
de toate felurile si numeroase alte 
produse care pot fi văzute într-o 
mică expoziție organizată Ia sediul 
cooperativei. Acum, cooperativa 
agricolă din Marginea se situează pe 

un loc de frunte Intre unitățile de 
profil în ce privește exportul de îm
pletituri de răchită.

Prelucrarea lemnului reprezintă 
cea mai complexă dintre activitățile 
micii industrii. Oamenii despre care 
președintele cooperativei afirmă că 
..din tată-n fiu s-au ocupat‘cu pre
lucrarea lemnului* 1 dau măsura nri- 
oeperii și hărniciei lor producind tot 
felul de produse utile atît coopera
tivei. cit și localnicilor. Aici este in 
curs de construcție o hală. unde, in 
cooperare cu U.F.E.T. Rădăuți, vor fi 
realizate produse care cer un volum 
mai mare de muncă manuală. Am 
văzut pe meșterii cooperativei fă- 
cind ultimele finisări la un grajd 
pentru vite ; totul se realiza din

lizată și experimentată cu 
responsabilitate. De ce? 
că acolo, jos. - - -
trebuie să susțină apăsarea zecilor 
si sutelor de metri cubi de rocă, 
nu-ti este permis să te lansezi in 
aventuri tehnice, asa cum nu-ti este 
permis să introduci materiale noi 
care să Ie înlocuiască pe cele așa- 
zise clasice, fără a ști de la început 
că ele întrunesc acele calități spe
ciale care să le certifice utilizarea in 
subteran".

Si totuși, oriclt ar îl de drastice 
condițiile ce se pun în fata unor 
tehnici, tehnologii sau materiale noi 
atunci cind 
niozitate și 
soluțiile nu 
bunăoară.
recente procedee cercetate, experi
mentate si aplicate de-acum de către 
specialiștii clujeni, soluții ce au un 
caracter de noutate pentru industria 
noastră extractivă. în primul rind. 
înlocuirea susținerilor din lemn și 
metal a lucrărilor miniere cu susți
neri ancorate, procedeu care a fost 
omologat de curînd. Despre- ce este 
vorba ? Un fel de „cuie" metalice 
sau din fibră de sticlă, cu diametrul 
de circa 5 cm și lungi de 1.5—2 m, 
sint ..bătute" în tavanul galeriei și 
fixate cu ajutorul unor rășini sinte
tice. Se realizează astfel o consoli
dare. o ancorare a tavanului galeriei 
de rocile masive și stabile din pro
funzime. conferind întregului abataj 
soliditatea si siguranța cel puțin 
egale cu cele obținute prin proce
deele clasice. O economie de 600 mc 
de lemn sau 100 tone de metal la
1 km de galerie reprezintă, poate, 
cel mai important avantaj economic 
al soluției oferite de cercetătorii din 
Cluj-Napoca.

în ce 
cedeu ? 
aplicat 
părere 
ing. Vaier Rebeleanu. 
neralizarea 
în primul 
Dacă minerii.
..bandalate" cu lemn si metal nu se 
simt în siguranță. Am făcut demon
strații peste tot. tn minele de fier, 
nemetalifere si neferoase din toată 
tara, iar rezultatele excelente se 

a prestărilor de servicii asigură de 
lucru pentru forța de muncă exce
dentară aflată în comună, astfel incît 
cooperatorii au de lucru in tot cursul 
anului.

Concret, iată în ce constă dezvol
tarea micii industrii și a prestărilor 
de servicii. La Marginea există o 
veche tradiție in ce privește produ

cerea ceramicii. Vasele de culoare 
neăgră, cu modele, rezultate in urma 
prelucrării lor inainte de ardere sînt 
cunoscute atit in țară, cit și peste ho
tare. Această tradiție, precum și alte 
îndeletniciri, intre care împletiturile 
de nuiele, confecționarea diferitelor 
obiecte de lemn au fost mult dez
voltate. Pentru a cunoaște amănun
țit această activitate am urmat în
demnul președintelui cooperativei 
agricole, care ne-a propus să conti
nuăm discuția acolo unde cifrele 
aride scoase din registrele evidentei 
contabile prind viată, transformate 
într-un tablou al hărniciei oame
nilor.

Iată-ne In atelierul de împletituri 
din răchită. înainte cooperativa

se finalizează un subansamblu, ultimul dintr-o 
cu zece zile mai devreme față de graficul de 

Foto : E. Dichiseanu

mal puțin bitum și peste 38 Ia 
mai puține cabluri electrice", 
la ora actuală, ni se spune, au 
elaborate, aplicate si generali- 
14 proiecte tip. cu 47 de va-

determinat, 
exploatare 

cind doar
Asa de 
minieră 

o mică 
de con- 
funcțio- 
acestea, 
la în-

tal. reducerea cu 16 Ia sută a con
sumului de ciment, cu 38 la sută a 
celui de metal, utilizarea cu 18 la 
sută 
sută 
Pină 
fost 
zate 
riante constructive si tehnologice, iar 
acțiunea de tipizare continuă. Se lu
crează științific, metodic, utilizîn- 
du-se cele mai moderne tehnici și 
metode, inclusiv cele de calcul elec
tronic.

O problemă care frămtntă tn ul
tima vreme colectivul laboratorului 
de tehnologii miniere al institutului 
este aerul comprimat. Și nu fără 
motiv. Aerul comprimat este o „ma
terie primă" absolut indispensabilă 
activităților miniere, fie de la su
prafață. fie din subteran. însă obți
nerea acestuia se face cu un ran
dament scăzut, pierderile de aer 
comprimat sînt mari, iar In multe 
cazuri utilizarea sa este ineficien
tă. nu se înscrie în limitele unui 
optim bine........................
pildă. într-o 
sînt situații 
parte din zecile sau sutele 
sumatori de aer comprimat 
nează simultan. Cu toate 
comoresoarele funcționează ... 
treaga capacitate, ceea ce înseamnă, 
firește, consum mare de energie.

Ce s-ar putea face pentru ca in-
• stalatiile de producere a. aerului 

comprimat să nu lucreze în gol si 
să se evite prin aceasta pierderile de 
energie ? Este problema care a preo
cupat in ultimii doi ani colectivul 
condus de inginerul Vasile Coțop, 
șeful laboratorului de tehnologii mi
niere. Soluția nu a intîrziat să a- 
pară. In momentul de fată uza aflîn- 
du-se în stadiu final de valorifica
re la Exploatarea minieră Cavnic. 
In esență este vorba de realizarea 
unor rezervoare tampon de aer com
primat, folosindu-se in acest scop 
cavitățile unor galerii mai vechi de 
mină. O soluție cu totul originală, 
dar mai ales eficientă energetic.

„Transpusă la nivelul întregii țări, 
în toate unitățile miniere, ne spune 
ing. V. Coțop. această soluție va de
termina o reducere considerabilă a 
consumului de energie electrică, ce 
echivalează. însumat, cu producția de 
energie a unei hidrocentrale de mă
rime medie".

Toate aceste soluții de o deosebi
tă eficientă economică, elaborate de 
oercetarea științifică, și încă altele, 
case se află in diferite stadii de 
realizare in laboratoarele si stațiile 
pilot ale institutului clujean 
monstrează că prin pricepere și 
ruire profesională, dar si prin 
telegere și mai ales încredere 
partea minerilor, noul tehnic si teh
nologic. specific acestui sfîrșit de 
secol, poate penetra fără rezerve, 
schimbînd într-un mod neașteptat 
decorul tradiționalului univers de 
muncă al minerilor, spre binele și 
in folosul lor.

de- 
dă- 
in- 
din

Vlalcu RADU

materiale locale și. așa cum aveau 
să ne asigure interlocutorii noștri, 
la un cost redus.

Ca să dezvolți mica industrie este 
nevoie de oameni cu inițiativă, care 
să identifioe și să pună in valoare 
orice sursă de creștere a producției, 
a veniturilor. Cooperatorii au învă
țat și îndrăgit aceste meserii, iar din 
miinile lor ies acum lucruri minu
nate. folosind materiile prime de 
care dispunem pe plan local si coo- 
perind cu unități industriale.

Tovarășul Vasile Magopăt. prima
rul comunei, ne spune că activitatea 
în domeniul micii industrii se ex
tinde și in cadrul altor unităti din 
comună : cooperația meșteșugăreas
că. consiliul popular și ocolul silvic. 
Potrivit programului de dezvoltare 
a industriei mici si a prestărilor de 
servicii, pe ansamblul comunei, din 
aceste activități urmează să se rea
lizeze în 1999 produse in valoare de
68.6 milioane lei. fată de 27.4 mili
oane lei în 1985. din care numai coo
perativa agricolă va obține 28.9 
lioane lei. Așa cute am 
țiativele oamenilor dau 
aceste roade ar putea fi 
gate — produse mai
competitive — print.r-o activitate 
coordonată și oondusă eficient.

Ioan HERTEG 
Sava BEJ1NAR1U

mi- 
ini- 
dar 
bo
rna i

văzut. 
roade, 
si mai 
multe.

APLICAREA CU RANDAMENT 

SPORIT A UNEI METODE DE 

CONDUCERE TRADIȚIONALE 
(Urmare din pag. I) 
nale, ipoteze de lucru, propuneri 
concrete etc.

Desfășurarea analizelor cu carac
ter periodic (săptămînale, decadale, 
lunare) este recomandabil să se de
ruleze in aceleași zile și la aceleași 
ore, facilitind astfel formarea de 
obișnuințe privind atit pregătirea, cît 
și participarea. în cazul ședințelor 
ocazionale, pentru stabilirea datei 
este indicată consultarea persoanelor 
implicate sau cel puțin anunțarea 
lor din timp. Cine iși închipuie că 
o ședință convocată la ora 8 pen
tru ora 12, în. care urmează să se 
stabilească decizii importante pri
vind găsirea de resurse pentru creș
terea eficientei intr-o secție sau alta, 
într-un domeniu sau altul, poate a- 
vea rezultatele scontate se înșeală. 
Ea lansează cerința problemei, dar 
nu găsește soluții viabile, nu adoptă 
decizii fundamentale pentru rezol
varea ei. De asemenea, locul de 
desfășurare și ambianța ședinței sa 
stabilesc in funcție de obiectivele 
urmărite, nefiind indicat, de exem
plu, ca o ședință a organului de 
conducere colectivă să se desfășoare 
în biroul direcțorului. Indiferent de 
tipul ședinței, este necesar să se 
creeze condiții pentru a nu pătrun
de zgomote perturbatorii, să se asi
gure, acolo unde e posibil, și apa
ratură audiovizuală etc.

O mare importanță o are în reuși
ta unei dezbateri și „tehnologia des
chiderii" ei. O „tehnologie" care tre
buie să încorporeze următoarele 
faze : începerea ședinței la ora co
municată in prealabil participanților; 
formularea clară a obiectivelor ur
mărite ; prezentarea clară a ideilor, 
prin folosirea unui limbaj atractiv, 
pentru a le impune atenției parti
cipanților. Dacă există pericolul unor 
luări de cuvînt excesiv de lungi, 
este utilă stabilirea de comun acord 
cu participants a duratei maxime a 
unei intervenții. De asemenea, întot
deauna este necesar să se precizeze 
durata maximă a ședinței, ținînd 
cont de importanța și complexitatea 
problemelor, de timpul de care dis
pun participants. Specialiștii în ști
ința conducerii sînt unanimi in a 
aprecia că — ținînd cont de capaci
tatea de concentrare a unui om obiș
nuit — o ședință nu trebuie să de
pășească 1—1,5 ore. Dacă probleme
le sint de asemenea natură incit este 
imposibilă soluționarea lor tn acest 
interval, se recomandă divizarea șe
dinței în două părți cu o pauză de 
15—20 minute, pentru „reîncărcarea 
bateriilor" participanților.

Pe parcursul desfășurării analizei 
— ne referim la cerințele celei 
de-a III-a etape — cel care conduce 
dezbaterile va sublinia contribuțiile 
de idei noi, soluțiile eficace pro
puse etc., astfel incit să stimule
ze participarea activă și cît mai sub
stanțială a celor prezenți la înde
plinirea obiectivelor urmărite. Dacă 
ședința se încinge, cum se spune, 
dacă anumite spirite se înfierbîntă, 
cel care conduce ședința va trebui 
șă Intervină cu tact, dar ferm, pen
tru a preîntimpina sau elimina in 
faza incipientă momentele de ten
siune. O atenție deosebită trebuie a- 
cordată stopării perorațiilor inutile, 
a divagațiilor de la subiect, a expu
nerilor care nu reprezintă un aport, 
ci doar o punere în evidență a cunoș
tințelor sau meritelor unor persoa
ne etc., pentru a se asigura astfel 
soluționarea problemelor abordate. 
Cel care prezidează ședința este re
comandabil să-i imprime un ritm 
care să asigure încadrarea în perioa
da stabilită, concomitent cu realiza
rea scopurilor urmărite.

Orice dezbatere se încheie de regu
lă cu un cuvint final, cu formularea 
unor concluzii. Ne permitem să fa
cem cîteva remarci în legătură cu 
acest cuvînt final — pentru că de el 
depinde ori amplificarea eficienței 
unei ședințe, ori ratarea scopurilor 
ei. Cel care ia cuvintul în finalul 
oricărei ședințe e bine s-o facă de o 
manieră concisă, referindu-se însă Ia 
principalele decizii, acorduri, puncte 
de vedere exprimate, în vederea fa
cilitării reținerii lor de către toți 
participant», inclusiv a poziției con
ducerii întreprinderii sau comparti
mentului față de acestea. Este opor
tun ca elementele deosebit de im
portante să fie transmise și in scris 
participanților cel mal tirziu in ziua 
următoare ședinței, ceea ce contri
buie la operaționalizarea lor inte
grală și la timp. \

Elementele de raționalizare a șe
dinței nu constituie, așa cum poate 
ar fi înclinate să gîndeascâ unele 
persoane, manifestări ale tendinței 
de a formaliza excesiv activitatea de 
conducere. Dovada cea mai bună a- 
supra necesității lor o constituie nu 
puținele ședințe la care participăm 
fiecare din noi în unitățile în care 
lucrăm și care înseamnă cîteodată 
un consum de timp insuficient va
lorificat.

Programarea muncii conducători
lor, abordarea relațiilor dintre ca
drele de conducere și colaboratori 
prin prisma regulilor menționate, a- 
sigurînd o motivare și un control 
adecvat, raționalizarea ședințelor se 
concretizează în instituirea unei 
ambianțe de lucru sănătoase, pro
pice realizării sarcinilor de plan, 
dezvoltării creativității și .personali
tății fiecărui om ai muncii. Ambian
ta. climatul de muncă reprezintă, 
așa cum se accentuează in literatura 
de specialitate, „parametrul tăcut" al 
conducerii, de care depind intr-o 
măsură apreciabilă caracteristicile și 
eficacitatea procesului de conducere. 
Potrivit unor specialiști străini și u- 
nor studii efectuate la noi, un cli
mat de muncă bun dintr-o întreprin
dere poate contribui la creșterea 
productivității muncii — cifra nu 
este deloc exagerată — cu pină la 
50 la sută. Chiar și numai această 
cifră' — deși necesitatea perfecțio
nării muncii de, conducere in eta
pa actuală este determinată de o 
multitudine de factori, și în primul 
rind de generalizarea dezvoltării in
tensive în toate sectoarele de activi
tate — aduce in prim plan adopta
rea unei atitudini noi, revoluționare, 
față de actul conducerii .— prin gă
sirea celor mai noi căi și mijloace, 
metode de muncă, pentru traducerea 
in viață a importantelor sarcini sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român pentru 
trecerea României din stadiul de 
țară in curs de dezvoltare în stadiul 
de țară mediu dezvoltată.

Dr. Ovidiu NICOtESCU
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Sprijin entuziast fată de strălucita 
inițiativă a Rnăiei snsialiste 
pentru înfăptuirea dezarmării

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

MĂRTURIE A VOCAȚIEI PAȘNICE 
A POPORULUI NOSTRU

No!, românii, sîntem un popor 
cu vocația construcției pașnice. 
Mărturie ne stă întreaga istorie. 
Mărturie stau șl acești glorioși ani, 
pe care noi îi definim ca fiind 
măreața „Epocă Nicolae Ceaușescu", 
cînd gîndirea cutezătoare și acțiu
nea revoluționară ale ■ celui mal 
Iubit fiu al poporului nostru și-au 
pus decisiv amprenta asupra tu
turor sectoarelor de activitate, a 
tuturor județelor țării, cărora le-au 
fost imprimate ritmuri fără pre
cedent de dezvoltare șî înflorire, 
învățămîntul și știința românească 
beneficiază. în cadrul politicii ge
nerale de construcție socialistă, de 
condiții deosebite. Un rol de seamă 
In edificarea societății socialiste 
multilateral, dezvoltate, a societății 
comuniste îl au formarea de cadra 
de specialiști, cercetarea. îndepli
nind cu cinste politica partidului 
în aceste domenii, transpunînd in 
fapte de viață generoasele îndem
nuri adresate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, slujitorii școlii, 
cercetătorii, oamenii de știință sint 
convinși că roadele muncii lor sint 
destinate dezvoltării și înălțării 
patriei pe cele mai înalte culmi, 
făuririi unei lumi a păcii și pro
gresului. între activitatea noas
tră de zi cu zl, ca slujitori al 
școlii, și lupta pentru idealurile 
nobile ale păcii și dezarmării este 
o legătură indisolubilă. Ca partici
pant direcți la făurirea viitorului 
patriei nu ne poate fi indiferentă 
soarta celor pe care azi îi edu
căm pentru a deveni cetățenii mi
leniului trei. De aceea, tot ce face 
pentru apărarea păcii, pentru În
făptuirea dezarmării conducătorul 
partidului și statului nostru este 
făcut în numele nostru și pentru 
binele poporului român, ca și al 
tuturor popoarelor. Iată de ce, cu 
mlndrie patriotică aprobăm din tot 
sufletul hotărîrea Marii Adunări 
Naționale privind reducerea, de 
către Republica Socialistă Româ
nia, cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor militare 
și organizarea în acest sens a re
ferendumului de la 23 noiembrie. 
Această strălucită inițiativă a iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. va face ca nu
mele României să fie rostit cu șl 
mai adine respect pe toate meri
dianele globului. în apelul adoptat 
de participanțil la Plenara Consi
liului Național al Științei și în- 
vățămlntului șl In cuvîntarea rosti
tă cu acest prilej de tovarășa 
academician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu este reafirmată cu pu
tere voința de pace a oamenilor 
de știință români, a slujitorilor 
școlii, adeziunea lor deplină față 
de noua și strălucita inițiativă de 
pace a României socialiste.

Urmînd îndemnurile conducăto
rului partidului și statului nostru.

SĂ PRElNTÎMPINĂM IZBUCNIREA
UNUI RĂZBOI DEVASTATOR!

Asemenea întregului nostru po
por, și noi. minerii Aninei. am luat 
cunoștință cu nemărginită satisfac
ție și profundă mîndrie patriotică 
de noua inițiativă românească de 
a se treoe, încă din acest an. la 
reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor si cheltuieli
lor militare. Lansată de către mult 
iubitul nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. minerul de 
onoare al' țării, și dezbătută de 
recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale, această acțiune consti
tuie un strălucit exemplu al spi
ritului de înaltă răspundere în 
care România socialistă înțelege 
să-șl aducă contribuția la soluțio
narea celor mai importante pro
bleme ale lumii de azi. Ea arată 
că noi. românii, venim în fața 
omenirii cu dovezi concrete, din
tre oele mal grăitoare, ale voinței 
sincere, nestrămutate de a opri 
cursul periculoi al evenimentelor 
de pe arena mondială, de a preîn- 
tîmpina izbucnirea unui război de
vastator. care. în condițiile nivelu
lui atins de cursa înarmărilor nu

noi, cel care lucrăm In cadrul șco
lii brașovene — cadre didactice, 
studenți, cercetători, personal mun
citor — sîntem hotărîți să acționăm 
cu fermitate pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce ne revin în 
pregătirea pentru muncă și viață a 
tinerei generații, în promovarea 
și stăplnirea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii. Iar la 
referendumul din 23 noiembrie, 
glasurile noastre se vor alătura ce
lor ale tuturor oamenilor muncii 
din România socialistă, spunind 
un DA răspicat păcii, dezarmării, 
în acest fel vom da expresie vo
inței ferme a poporului nostru de 
a contribui activ la făurirea unei 

cleare, ar duce la distrugerea în
săși a vieții pe Pămînt.

Poporul român nu a fost 
niciodată un popor agresiv. Toți 
cei care ne-au trecut cu gînduri 
bune hotarele au fost primiți, după 
datina străbună, cu piine și sare, 
înalt simbol al omeniei, al ospita
lității românești. Am fost însă 
neîndurători cu cei care ne-au 
amenințat existenta, ființa- națio
nală. Aceste tradiții scumpe po
porului nostru continuă să ne 
călăuzească și astăzi în tot ceea 
ce facem. Am vrut și vrem pace ! 
Cea mai mare dorință a noastră 
este să ne creștem în liniște prun
cii. să ne bucurăm de roadele 
muncii, de binefacerile cuceririlor 
științei puse numai în slujba omu
lui. a ridicării bunăstării sale ma
teriale și spirituale. Evaluînd în
făptuirile din anii construcției so
cialiste. cu precădere cele din pe
rioada pe care o numim cu min- 
drie „Epoca Nicolae Ceausescu* *',  
oferim cea mai edificatoare do
vadă a ceea ce poate realiza un 
popor liber, stăpîn pe destinele 
sale, care-si valorifică în condiții 

13,00 Telex
13,05 La sfîrșit de eăptămlnă (co

lor) • Floarea ciutului, floa
rea dorului — melodii popu
lare • Gala desenului animat
• Tot ce are tara mai fru
mos : „Laudă hărniciei" — re
portaj • Marile momente ale

lumi a păcii șî înțelegerii, fără 
arme și fără războaie. Considerăm 
că. în acest An Internațional al 
Păcii, și în alte țări se va trece de 
la vorbe la fapte, de la declarații 
despre dezarmare la măsuri con
crete de reducere a armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare, îndepărtîndu-se astfel peri
colul unui cataclism nuclear pus
tiitor.

Conf. unlv. dr. Inq.
Sanda Vasi ROȘCULET 
Decan al Facultății de tehnologia 
construcțiilor de mașini — 
Universitatea Brașov 

de pace resursele materiale șl 
umane. Localități întregi au re
născut la o viată nouă. In toate 
■colțurile,, țării au fost înălțate im
presionante construcții, demne de 
glorioasa epocă pe care o trăim.

Noi. minerii Aninei, care sîntem 
mîndri de toate aceste realizări, ne 
străduim să fim mereu la înălți
mea importantelor sarcini ce ne 
revin. „Tot mai mult cărbune pa
triei 1“ — este deviza, preocuparea 
și- dorința noastră. Acestor fapte 
de muncă cu care întîmpinăm ac
țiunea de la 23 noiembrie le vom 
adăuga un DA categoric în timpul 
participării la referendum, con
vinși fiind că pilduitorul exemplu 
al României socialiste va fi urmat 
și de alte state, că vibrantul ei 
apel la acțiuni unite pentru stăvi
lirea cursei înarmărilor si trecerea 
la dezarmare va determina o ooti- 
tură în abordarea celei mai arză
toare probleme care confruntă 
omenirea.

Ion ROȘU 
șef de brigadă 
la întreprinderea minieră Anina

Partlclpînd la o seria 
de lntilnlri cu citito
rii și putînd astfel 

cunoaște direct interesul 
și dorința de lectură ale 
mai multor categorii so
ciale și profesionale, în 
multe locuri din țară, 
mai frecvent în zona sudu
lui transilvănean, alături 
de alti membri ai Asocia
ției scriitorilor din Sibiu, 
mi-am pus. Ia un moment 
dat, întrebarea : ce înseam
nă astăzi provincia cultu
rală, cum se poate defini 
această celulă a organis
mului spiritualității națio
nale In condițiile societă
ții moderne pe care o con
struim ? Răspunsul a venit, 
în cele din urmă, de la 
sine, rezultînd din eviden
ta unor realități specifice, 
din sensul — material si 
spiritual — al progresului 
de ansamblu, care a adău
gat noi valențe conceptului 
modern de calitate a vieții.

Răsfrînte în conștiință, 
mutațiile profunde și acce
lerate pe care le cunoaște 
societatea actuală redefi- 
nesc și problema provinciei 
culturale, care. în aceste 
condiții, cîștigă noi înțele
suri și se exprimă prin alte 
semnificații decît cele care, 
în mod tradițional, o defi
neau. Un prim aspect este 
cel al realizării culturii na
ționale prin asigurarea si 
valorificarea posibilității 
tuturor creatorilor de va
lori spirituale de a-și afir
ma plenar capacitatea da 
muncă într-un climat sti
mulativ, același pentru toti 
și fată de care toti se simt 
egal responsabili. Este e- 
vident astăzi că „provin
cialismul" și-a abandonat 
orice accepție peiorativă, 
limitativă si neconcluden
tă, că provincie nu mal în
seamnă o situare valorică, 
ci doar una geografică. 
Este ușor constatabil și 
faptul că literatura care se 
creează în „provincie" este 
expresia unei dorințe ma
nifeste de integrare calita
tivă în ansamblul culturii 
naționale, căreia îl este 
constitutivă, la edificiu] 
căreia contribuie prin cele 
mai bune lucrări pe care 
autorii respectivi le dau la 
Iveală. A fost, în mod evi
dent. depășită înțelegerea 
„neaoșistă" a provincialis
mului literar, care se ex
prima, în trecut, prin exa
cerbarea unor particulari

BIHOR. La Oradea s-a desfă
șurat cea de-a 6-a ediție a con
cursului interjudețean de creație 
literară. „Cîntare pentru oamenii 
de azi". Manifestarea, organizată 
de Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului Bihor, 
în colaborare cu revista „Familia", 
a inclus o suită de acțiuni cultu
ral-educative — mese rotunde, co
locvii, recitaluri de poezie, șeză
tori literare, la care au partici
pat oameni al muncii și elevi din 
Oradea. Salonta și Holod, repre
zentanți ai unor reviste de cultură 
din țară. (loan Laza).

CLUJ. în întreprinderile șl In
stituțiile din județul Cluj s-a des
fășurat „Săptămîna științei și teh
nicii pentru tineret". în deschi
derea acestei manifestări, la Casa 
tineretului din municipiul Cluj- 
Napoca a avut loc simpozionul 
„Știință A- tehnică — calitate — 
eficiență" și s-a deschis expoziția 
de creație tehnico-științifică a ti
neretului clujean. Pe parcursul 
acestei săptămîni vor fi organizate 
expuneri, mese rotunde, dezbateri, 
simpozioane, intîlnirl cu oameni de 
știință, inventatori și inovatori pe 
probleme privind creșterea contri
buției tineretului la dezvoltarea 
științei și tehnicii șl Introducerea

tv

tăți Iocaliste. sub forma 
scrisului dialectal sau pe 
teme de minoră semnifica
ție umană si socială. As
tăzi, literatura română e- 
xistă ca o literatură speci
fică, reprezentativă, al că
rei mesaj și a cărei valoare 
interesează tot mai mult și 
pe cititorii de peste hota
re. prin aportul unitar al 
tuturor creatorilor, al tutu
ror celor care îsi erprimă 
cu talent și dăruire gîndu- 
rile, sentimentele, opțiuni
le. atitudinile, prin arta 
scrisului.

Avem o literatură unita
ră așa cum avem o limbă

o dezvoltăm, astăzi, noî, 
scriitorii care trăim aici si 
ne manifestăm, după pu
tința talentului nostru. în 
amplul concert al scrisului 
românesc actual.

în această toamnă, clnd 
Sibiu] a celebrat împlinirea 
a 125 de ani de la înființa
rea Asociatiunii transilva
ne pentru literatura româ
nă și cultura poporului ro
mân — „Astra" — și cînd. 
peste cîteva numere, noua 
serie a revistei „Transilva
nia" — fostul organ de pre
să al „Astfel" — va împlini 
15 ani de la revenirea ei, 
după Congresul al IX-lea ai

PROVINCIA
CREATOARE

unitară — frumoasa șl pli
na de bogății limbă româ
nă — așa cum avem o 
conștiință unitară și o res
ponsabilitate comună față 
de patrimoniul valorilor 
noastre spirituale care ne 
definesc și ne reprezintă. 
Datorită unei politici cul
turale stimulative, care 
pune în centrul atenției 
valorile umanismului și 
care asigură manifestarea 
nestînjenită a tuturor crea
torilor de valori spirituale 
— politică ce a dat rezul
tate cu adevărat spectacu
loase in ultimele două de
cenii — scriitorului român 
îi sint create condiții opti
me pentru a-și realiza pro
iectele literare, iar rezul
tatele acestora, materiali
zate în opere de intensă 
rezonantă umanistă și pa
triotică. să poată ajunge la 
lndemîna maselor largi de 
cititori care le așteaptă.

Ca și celelalte centre de 
cultură ale tării. Sibiul a 
cunoscut prefaceri deose
bite in domeniul culturii, 
al afirmării scriitorilor 
care trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri. Tradiția 
scrisului transilvănean, 
componentă indestructibilă 
a celui national, ne stră
duim să o continuăm si să

partidului. In publicistica 
românească, scriitorii de 
aici sint puternic angajați 
în frontul larg al edificării 
culturii noastre socialiste. 
Există, pentru aceasta, ca
dru] organizatoric potrivit, 
există înțelegere și sprijin 
pentru inițiativele creatoa
re ale fiecăruia dintre noi, 
există un climat deopotrivă 
stimulativ pentru artiștii 
cuvîntului scris — români, 
germani sau de alte națio
nalități. a căror înfrățire 
tradițională se fructifică, 
astăzi, în opere si activita
te publicistică cunoscute și 
recunoscute in tară. In pa
ginile fiecărui număr al 
„Transilvaniei" apar sem
nături ale scriitorilor ro
mâni și germani, tineri și 
mal puțin tineri, afirmați 
sau Începători, șl credem 
că tocmai prin aceasta re
vista siblană are un profil 
distinct și ișl aduce contri
buția sa specifică în peisa
jul publicistic national, la 
afirmarea unității în diver
sitate a scrisului românesc 
actual.

Constituirea. în urmă cu 
un deceniu, a Asociației 
scriitorilor din Sibiu a În
semnat consolidarea unui 
cadru organizatoric pentru 
diversificarea manifestării

CARNET CULTURAL

progresului tehnic în realizarea 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal. (Marin Oprea).

VÎLCEA. Uniunea sindicatelor 
din invățămînt, știință, cultură, 
poligrafie, presă și edituri. în co
laborare cu Centrala editurilor, a 
organizat, în stațiunea Câlimănești, 
un schimb de experiență privind 
metode și inițiative în difuzarea și 
popularizarea cărții în rîndul oa
menilor muncii. La această acțiune, 
care s-a desfășurat pe parcursul a 
două zile, au participat reprezen
tanți ai centrelor de librării din 
toate județele tării. (Ion Stanciu).

SIBIU. în municipiul Sibiu se 
află în nlină desfășurare manifes
tările din cadrul actualei ediții a 
„Toamnei culturale sibiene". Pro
gramul ediției cuprinde simpo
zioane, expoziții, consfătuiri, mese 
rotunde, spectacole, seri de poezie 
șl muzică. în cadrul manifestări
lor, un loc aparte 11 ocupă simpo
zioanele „2 500 de ani de la pri

baletului • Tablouri din Ga
leria Națională ® Farmecul 
muzicii ® Telesport • înre
gistrări din festivaluri inter
naționale • Pace pe Pămînt 
— moment poetic • Autograf 
muzical

14,45 Săptămîna politică
15.00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Teleenciclopedia (color). Isto

ria în monumente. Dacii și ci
vilizația lor. Primul episod : 

sociale a slujitorilor scri
sului. paralel cu posibilita
tea perfecționării profesio
nale a scriitorilor, cu încu
rajarea unitară a celor dor
nici să se afirme in arta 
scrisului. Titlurile cărților 
semnate de membri ai a- 
sociatiei noastre pot fi vă
zute cu o statornică frec
ventă în vitrinele librări
ilor. multe dintre acestea 
fiind încununate cu premii 
literare, academice, sau in 
cadrul sistemului generos 
de evidențiere oferit prin 
Festivalul național „Cin- 
tarea României".

Aici există un adevărat 
focar de cultură, caracteri
zat prin diversificarea pre
ocupărilor și unitatea aces
tora. in sensul conlucrării 
pentru afirmarea valorilor 
de creație datorate cadre
lor didactice universitare, 
cercetătorilor științifici, pu
ternicului front al creativi
tății tehnice, scriitorilor, 
pictorilor, actorilor, muzi
cienilor. activiștilor cultu
rali care creează cultura 
materială și spirituală de 
care avem nevoie și care 
ne reprezintă. Ansamblu] 
acestor preocupări consti
tuie o dovadă redutabilă 
pentru depășirea fermă a 
oricărei forme de complex 
provincial, de afirmare ho- 
tărîtă a principiului crea
tivității In muncă. „Pro
vincial" este numai cel 
care rămîne in afara aces
tei exemplare mobilizări 
de acțiune și conștiință, 
fiind depășit de chiar 
timpul pe care îl trăiește, 
de învățămintele muncii 
constructive prin care . ne 
apropiem, concret, viitorul. 
Timpul nostru este un timp 
al reprezentării prin valoa
re, iar statutul acesteia este 
patrimonial și democratic, 
nicidecum limitativ și a- 
proximatlv. „Provincialis
mul" perimat a fost depă
șit tocmai prin preeminen
ta criteriului valoric, sti
mulativ si egal pentru toti. 
de pe întreaga suprafață a 
tării.

Sînt fapte pe care le re
simțim cu Întreaga noastră 
conștiință și noi, scriitorii 
din Sibiu, angajați ferm în 
slujba intereselor majore 
ale scrisului actual, ale 
culturii, menită să contri
buie si ea la cunoașterea 
și prețuirea tării noastre 
pe meridianele lumii. •

Tltu POPESCU

mele lupte «le geto-dacllor pentru 
libertate șl neatîrnare" și „600 de 
anii dei la urcarea pe tron a Mare
lui Mircea Voievod". (Ion Onuc 
Nemeș).

CONSTANTA. La Constanța el 
Cernavodă, timp de 3 zile, a avut 
loc cea de-a 6-a ediție a reuniunii 
corale interjudețene „I.D. Chi- 
rescu". Din programul manifestă
rilor notăm simpozionul „Rolul 
formațiilor corale de amatori în 
cadrul mișcării artistice de masă" 
și colocviul „Modalități de inter
pretare artistică si opțiuni reper
toriale în activitatea corală de 
amatori", precum șl o serie de 
concerte la care au participat, ală
turi de cele mai prestigioase co
ruri constănțene, alte 10 formații 
din tară, laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea României". 
(George Mibăescu).

NEAMȚ. în municipiul Roman 
«e desfășoară a XV-a ediție a Sa
lonului de carte în județul Neamț, 
în librării, unități economice șl 
Instituții culturale au loc Intîlnirl 
Intre cititori și redactori ai editu
rilor, prezentări de noi volume, 
manifestări literare șl cultural-ar- 
tistice. (Constantin Blagovici).

Strămoșii. Comentariul- acad. 
Em. Condurachi. O producție 
a Studioului de film TV

19,50 „Floarea din grădină" (color). 
Emisiune-concura pentru ti
neri interpret! de muzică 
populară. Etapa I

20,55 Film artistic (color). „Dumi
nică zbuciumată". Producție a 
studiourilor sovietice. Premie
ră TV

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

ARTĂ Șl 

MESERII
Arta, tub multiplele ei genuri și 

manifestări, de la pictură și sculp
tură la grafică și lucrări decorati
ve, e, intr-adevăr, una, adică plas
tica, pe cind meseriile celor care o 
practică sint cu sutele, realizatorii 
ei, ca să nu-i numim cu cuvintul 
pretențios creatori, fiind oameni ai 
muncii din domeniul multiprofe- 
sional al cooperației meșteșugărești 
din toată țara, de la strungari la 
îndeletniciri mai apropiate specifi
cului acestei arte, precum creatorii 
de modele sau pictorii-vitriniepi. 
Reunite in Salonul bienal al arte
lor din foaierul Teatrului Național 
din București, lucrările prezentate 
in cadrul expoziției naționale or
ganizate de VCECOM in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României", selectate de specialiști 
dintr-un fond bogat existent in 
toată țara, produs al ultimilor ani, 
vin să demonstreze, cu mijloacele 
specifice ale artei, că meșteșugarii 
noștri 'din acest domeniu tradițio
nal important de activitate produc
tivă formează in același timp o 
constelație de talente, care dau 
strălucire și pe această cale mese
riei lor zilnice, convingîndu-ne încă 
o dată de ce poporul român nu
mește meseria o brățară de aur. Și 
ea e cu adevărat așa, chiar cind 
materialul care întruchipează ideea 
și simțirea e unul tradițional, pre
cum sculptura, ca o uriașă frunză

ÎNSEMNĂRI

de lemn, cu flori și fructe, intitu
lată „Maternitate", a meșterului 
Ion Marcu de la V.J.C.M. Timiș, 
sau țesătura, in manieră și viziu
ne folclorică autentică, înfățișin- 
du-ne „Hora de la Săpînța", a Iții 
Covaci Niță, evident maramure
șean cind abordează un asemenea 
subiect. Horvat Francisc, șeful unei 
secții de strungărie, de la aceeași 
prodigioasă, și pe plan artistic, U- 
niune județeană a cooperației meș
teșugărești Timiș, nu ezită să-și 
pună in valoare talentul și măies
tria, imfătisîndu-ne, intr-o pastă 
densă, arena-violet, un „univers si
derurgic". in măiestria sa făcindu-se 
resimțită ucenicia la un profesionist 
local al culorii,- Leon Vreme. Me
talul filigranat ii dă lui Pazkan 
Mihai de la Satu Mare posibilita
tea de a ne imortaliza o imagine de 
șantier, iar Farcaș Csaba, din jude
țul Bihor, pe suprafața dreptun
ghiulară ca o foaie de hirtie, ne 
expediază de la locul său de mun
că o „Scrisoare a artistului", o ale
gorie cu tematică adecvată, folosind 
insă simboluri și metafore plastice 
de o mare virtuozitate. Oameni care 
prin devenirea cotidiană a destinu
lui lor participă si azi. în masă, la 
ampla diviziune a muncii dintre în
deletnicirile agricole si cele mește
șugărești. realizatorii de evident ta
lent ai lucrărilor de pe sintezele 
Salonului artelor de la Teatrul Na
tional bucureștean (deschis intre 
14—19 octombrie) nu uită să mai 
deschidă nostalgic, in linii și culoa
re. cite o „fereastră" spre satul de 
unde au plecat, ca Elena Popescu 
din Dîmbovița, sau să deslușească 
emoționant, cu penelul, citeva „note 
de toamnă", cum face Ion Gurgui 
din Mehedinți.

Munca, prin Însăși candiția ei- de 
formă demnă și unică a existentei, 
pune artiștilor din acest domeniu 
toate marile probleme ale contem
poraneității, de la apărarea moște
nirilor istorice, cu aducerea in 
prim-plan a marilor bărbați ai 
luptelor pe care le-a dat acest po
por pentru dăinuirea sa neatîrnată 
pe vatra strămoșească pină la ur
gentele vitale, la ordinea zilei, ale 
umanității. Astfel că un meșteșu
gar artist din Galați, George Colo- 
cioiu, lansează un impetuos, vibrant 
„Mesaj pentru pace". în timp ce 
Valeria Ionescu, de la Rimnicu Vil- 
cea. reluind vechiul adagiu latin 
„Memento mori", înscris sub ima
ginea unor rachete gata să tișneăs- 
că sub teroarea orei dezastrului nu
clear mondial ce o anunță cadranul 
unui ceas al marții, ne situează in 
miezul cel mai aprins al 'veacului.

Munca si arta, așa cum le impun 
rațiunile Festivalului national „Cân
tarea României", se logodesc astfel 
in mod exemplar, chiar dacă uneori 
cu stingăcii inerente, dar de cele 
mai multe ori cu virtuozități sur
prinzătoare. in această panoramă- 
frescă pe care artiștii plastici din 
cooperația meșteșugărească ne-o 
configurează in linii si culori me
morabile.

Nlculae STOIAN

(Urmare din pag. D
trează pur si simplu. într-e Încă
pere repetă asiduu pentru con
curs formația de muzică ușoară 
„ICARUS". în alta, finisează mișcări 
formațiile de dansuri populare și de 
dans modern. Angela Melcescu șl 
Florin Croitoru. instructorii core
grafi. au de lucru, căci „ziua H“ se 
apropie. Autocritice, gazdele consi
deră că programul nu este totuși 
„prea bogat". Exigența le stă bine, 
dar. mai cu seamă, le obligă. Fiind
că. chiar dacă din diverse motive 
„colaboratorii externi" nu prea sînt 
abordabili la sfîrșit de an (finan
ciar). formațiile proprii ar putea fi 
puse mai intens la lucru.

...Aceeași zi. aceeași oră... La in
trarea Modern Clubului, din sectorul 
1. într-o vitrină se află un afiș ce 
face cunoscută activitatea pentru în
treaga săptămînă. Pentru sîmbătă se 
anunță „Seară cultural-distractlvă". 
La casa de bilete cîțiva tineri se 
agită. Unii intră, alții sînt încă ne- 
hotărîți. Nici personalul clubului, 
nici vreun alt afiș nu fac precizări 
asupra celor prevăzute să se desfă
șoare. Prin ungherele mai puțin lu
minate din largul hol, mici grupuri 
par a nu ști încotro să se îndrepte, 
în incintă aflăm, după muzica ce se 
revarsă din sala de spectacol, că, 
totuși, se Intîmplă ceva : un mag
netofon emite prin cele cîteva difu
zoare o melodie antrenantă. Treptat, 
programul a devenit atractiv. Erau 

Invitați doi soliști cunoscutit Gina 
Pătrascu și Dorin Anastasiu. care, 
împreună cu grupurile vocal-instru- 
mentale „Semnal" și „L.P.". au sus
ținut un recital de muzică ușoară și 
de dans. Aveam să aflăm cu acest 
prilej că formațiile clubului sînt an
trenate în toate acțiunile desfășurate 
aici și cu atît mai mult in aceste 
seri cultural-distractive pentru ti
neret. care au loc de patru ori pe 
săptămină. Ele cuprind, de regulă, 
vizionări de filme. microrecitaluri 
poetice, scurte spectacole, audiții mu
zicale și. desigur, ore de dans. Na
tural. în cadrul discotecii au loc con
cursuri de dans, insoțite de „mo
mente vesele" realizate cu sprijinul 
colaboratorilor clubului. Predomină 
divertismentul, dar în sălile apro
piate se poate juca tenis de masă 
sau viziona programul de televiziune, 
în ansamblu, tinerii au condiții pro
pice petrecerii unei seri plăcute, re
confortante.

...Douăzeci șl patru de ore mai 
tîrziu... E duminică seara si după 
ținuta vestimentară festivă, după e- 
motii. după trierea severă de la in
trare. după funcționarea „Serviciu
lui protocol" înțelegem că se întîm- 
plă ceva deosebit la Casa de cul
tură „Grigore Preoteasa" a studen
ților bucureșteni. E Balul bobocilor, 
organizat de astă dată de Consiliul 
Asociației studenților comuniști de 
la Facultatea de comerț. Adică, o 
sărbătoare în adevăratul sens al cu
vîntului. gîndită de la spectacolul de 

discotecă șl tntîlnlrea cu vedetele ar
tei studențești pină Ia dialogul cu 
marii artiști și momente de poezie, 
de la brigada artistică la concursul 
pentru „Miss facultate". Cred că ori
care sală de teatru sau de muzică din 
București ar fi invidiat participarea, 
entuziasmul, sinceritatea aplauzelor, 
tonicitatea atmosferei in care s-a de
rulat tot programul. Și adevărul este

Casele de cultură, cluburile—centre de educație multilaterală
că sala, publicul, sutele de studenți 
prezenți au fost de fapt autorii spec
tacolului. Au primit cu aplauze ce
lebra brigadă artistică de la ASE, 
pe Nicolae Arieșanu (sufletul echi
pei, care de 11 ani îl instruiește din 
mers pe debutanți, veghind la ținuta 
artistică, intelectuală, la eficiența 
educativă a textelor). Au cîntat îm
preună cu ei mai toate refrenele, 
scheciurile despre examene, repar
tiții. despre prietenie, tinerețe. Au 
fredonat, alături de Doru Stănculescu 
și Sorin Minghiat, cunoscutul „Ecou 
de romanță" bacovian, i-au ajutat 
cu înțelegere pe membrii unei echi
pe de teatru (cărora nu le-au prea 
ieșit recitările) să scape de necaz și- 
să scurteze momentul. Au ascultat 
în liniște poezia de dragoste a Oti- 

llel Cazlmir (recitată de Mihaela Du
mitrescu), delicata voce a Viorelei 
Banu. au punctat prin hohote de 
rîs savuroasele secvențe lansate de 
Tony Grecu. Gigi Bejan și Sorin 
Petcu, ca să nu mai vorbim de en
tuziasta primire pe care au fâcut-o 
cuplului Ion Caramitru — Johnny 
Răducanu. In „Student club" cînta 
„Songul"...

...O NEDORITA EXCEPȚIE. Clu
bul muncitoresc „Grivita Roșie" are 
și el sîmbătă seara invitați. Ei sînt 
tot tineri atrași de posibilitatea pe
trecerii plăcute a timpului liber de 
la sfîrșitul săptămînii. într-un sub
sol al clădirii s-a amenajat o disco
tecă. Spațiul strimt, fără aerisire 
directă, cu plafonul foarte jos. echi
parea sumară șl decoratiunea ca și 
inexistentă nu produc de la început 
o bună impresie. Muzica de pe ban
dă bubuie. îneît dialogul cu Elena 
Ivan, bibliotecara clubului, respon
sabilă cu organizarea acestei seri, se 
leagă mai mult prin semne.

— In această seară oferim numai 
dans. Alteori prezentăm și cite un 
scurt program cu brigada artistică 
sau anunțăm noutăți editoriale. Pre

domină insă «udițill*  muzicale sl 
dansul.

E greu de spus dacă asemenea seri 
distractive satisfac gusturile și pre
ferințele tinerilor. Dacă reziști 
două ore in această avalanșă a 
decibelilor, apoi acasă ai sigur 
dureri de cap. Stația poate lu
cra cu o intensitate mai redusă, 
citeva amenajări simple, dar de gust.

pot modifica în bine ambianta. Iar o 
mal mare diversitate a programului, 
mai mult spirit de inițiativă cultu
rală ar putea ridica sensibil calita
tea acestor seri distractive, gradul lor 
de atractivitate. Experiența lucrăto
rilor clubului, posibilitățile largi ale 
marii întreprinderi bucureștene. pu
ternicele tradiții culturale muncito
rești de aici sînt tot atitea argu
mente în favoarea organizării mal 
atente, cu responsabilitate sporită, a 
manifestărilor dedicate, la sfîrșit de 
săptămină. tinerilor și nu numai lor.

...Acestea fiind „instantaneele", să 
încercăm să relevăm și a treia di
mensiune, și anume felul în care se 
reflectă aceste seri nu numai în pri
virea scrutătoare a reporterului, d 

șl tn ochii beneficiarilor direcți — 
tinerii. Răspunsurile lor au venit cu 
promptitudinea, generozitatea, dar și 
cu exigenta specifice vîrstei. Nu re
producem aici decît cîteva. subliniind 
însă că acestea condensau părerile 
multora dintre cei cu care am vorbit.

— Vin des la Modern Club — ne-a 
mărturisit Daniel Crișan, muncitor 
la PUBLITURISM, deoarece progra
mele prezentate aici mă ajută să în
văț multe lucruri utile, frumoase, 
dindu-mi în același timp posibilita
tea unei recreări agreabile. Apreciez 
cu deosebire serile distractive pre
cum cea de acum, cu muzică de 
bună calitate, cu soliști bine cunos- 
cuți, al căror repertoriu face o bună 
propagandă școlii românești de mu
zică ușoară. Tot aici ne întîlnim cu 
poezia, cu spectacolul de teatru 
scurt, cu programele brigăzilor ar
tistice, ceea ce, zic eu, completează 
armonios activitatea noastră produc
tivă și ne dă putința de a ne afla 
permanent într-un climat cultural 
stimulativ.

— Programul oferit sîmbătă (șl nu 
numai simbăta I) de Ecran Club e 
destul de bun — opinează Nicolae 
Filip, instalator la G.I.G.C. Berceni. 
Mă interesează mai cu seamă ciclu
rile de filme. Cred că ar trebui alese 
și mai multe pelicule valoroase din 
Arhiva națională de filme.

— Fac parte din formația de dans 
modem a Ecran Clubului, iar ac
tualmente punem la punct spec

tacolul pentru faza pe sector 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", ne încredințează cu voce 
precipitată Olga Bădiță, elevă la Li
ceul industrial nr. 20. Cind nu sînt 
la repetiții, iau parte cu plăcere Ia 
seri cultural-distractive ca aceasta. 
Ele ne atrag nu numai pentru faptul 
că avem prilejul să dansăm, să le
găm cunoștințe, să ne instruim, ci și 
pentru că atmosfera lor este destin
să. civilizată, de bun gust. Dacă pre
tutindeni ținuta ar fi la fel de pre
țuită ca aici, nu mă îndoiesc că alta 
ar fi și comportarea de fiecare zi a 
multor tineri din București.

Realități, opinii, preocupări, pro
iecte... Din succesiunea lor se des
prinde imaginea unui sfîrșit de săp
tămină din care n-au lipsit bucuriile 
artei, spectacolele și ritmurile antre
nante, buchetele de melodii îndrăgi
te, sonoritățile expresive ale versu
lui... Se dovedește încă o dată că ti
nerii sint dornici să ia parte la ma
nifestări cultural-educative de cali
tate. Dar, totodată, exigențele lor se 
cer a fi mai bine cunoscute și satis
făcute de către casele de cultură, 
cluburile muncitorești, ale căror 
programe trebuie să cîștige in com
plexitate, calitate și atractivitate.

Raid-ancnetă realizat de 
I. ADAM
S. OTEANU 
E. VASI1ESCU



SClNTEIA — sîmbătă 8 noiembrie 1986 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Republicii Columbia
(Urmare din past. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Republicii Columbia, 
VICTOR ALBERTO DELGADO 
MALLARINO, a transmis președin-, 
telui Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut din partea președintelui Repu
blicii Columbia, Virgilio Barco Var
gas, împreună cu cele mai bune 
urări pentru guvernul și poporul 
român.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador sînt subliniate 
bunele relații statornicite între 
România și Columbia și se exprimă 
dorința de a dezvolta în continuare 
aceste raporturi, atit pe plan bila
teral, cît și pe arena internațională, 
spre binele și prosperitatea celor 
două țări și popoare, în folosul cau
zei păcii, destinderii și colaborării 
Internaționali.

Primind scrisorile de acredita
re, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul

COMUNICAT DE PRESĂ 
cu privire la vizita de lucru în Republica Socialistă România 
a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Dumaaghiin Sodnom, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, a efec
tuat o vizită de lucru In Republica 
Socialistă România, in perioada 5—6 
noiembrie 1986.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole și 
persoanele care l-au însoțit au vizi
tat obiective economice șl social-cul- 
turale din București.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe tova
rășul Dumaaghiin Sodnom, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole. Cu acest 
prilej, a avut loc un cordial 
schimb de mesaje intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
na, și tovarășul Jambin Batmunh, 

secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului" Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al Republicii 
Populare Mongole.

între primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România și 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole au 
avut loc convorbiri care s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească. de prietenie și înțelegere re
ciprocă, expresie a bunelor relații 
dintre țările noastre, a sentimentelor 
de stimă și respect reciproc care a- 
nimă popoarele român și mongol. Cei 
doi prim-miniștri s-au informat re
ciproc in legătură cu modul in care 
se Înfăptuiesc hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. și ale Congre
sului al XlX-lea al P.P.R.M., au e- 
xaminat stadiul raporturilor bilate
rale și au procedat la un schimb de 
păreri asupra problemelor actuale 
alo vieții internaționale.

De ambele părți s-a evidențiat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre Re
publica Socialistă România și Re- 

ublica Populară Mongolă se dez- 
oltă și se intensifică în toate do

meniile, pe baza principiilor înscrise 
In Tratatul de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă din anul 1983.

A fost exprimată convingerea că

POPORUL MUNCITOR UNIC
(Urmare din pag. I) 

NICOLAE CEAUȘESCU, a transmis 
președintelui Republicii Columbia 
un cald salut, urări de sănătate si 
fericire personală, de progres, pros
peritate și pace pentru poporul co
lumbian prieten.

în cuvintarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu se sub
liniază că, in cadrul politicii sale de 
largă colaborare cu toate statele lu
mii, bazată pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului In
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc. România 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii relațiilor cu popoarele din Ame
rica Latină, considerînd că pentru 
țările de pe acest continent este 
deosebit de importantă Întărirea so
lidarității șl cooperării dintre ele. 
In scopul consolidării independenței 
naționale, al dezvoltării lor libere, 
de sine stătătoare, pe calea progre
sului economic și social. în acest 
context, în cuvîntare se dă o înaltă 

dezvoltarea economlco-soclală a ce
lor două țări asigură condiții favo
rabile pentru extinderea în conti
nuare a raporturilor româno—mon
gole, pentru realizarea unei creșteri 
însemnate a schimburilor comer
ciale și lărgirea cooperării economice 
între România și Mongolia. SJa con
venit ca organele competente din 
cele două țări să identifice noi 
posibilități de majorare a volumului 
livrărilor reciproce de mărfuri, peste 
prevederile Acordului comercial de 
lungă durată pe perioada 1986— 
1990, și să adopte măsuri concrete în 
vederea dezvoltării cooperării eco
nomice In domenii de interes comun.

în timpul vizitei a fost semnat 
Programul de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă pe perioada pînă 
in anul 2000. S-a apreciat că acest 
important document asigură o bază 
trainică pentru dezvoltarea In con
tinuare a raporturilor și colaborării 
economice dintre cele două țări.

S-a evidențiat că un rol activ In 
dezvoltarea cooperării economice, 
industriale și tehnice, în creșterea 
continuă a schimburilor comerciala 
și diversificarea structurii acestora 
revine Comisiei lnterguvernamentale 
româno—mongole de colaborare eco
nomică si tehnico-știintifică.

Cei doi priAi-miniștri au subliniat 
necesitatea de a se întreprinde efor
turi susținute în scopul realizării 
hotărîrilor Consfătuirii economice a 
țărilor membre ale C.A.E.R. la nivel 
Înalt, din anul 1984. și a Programului 
complex al progresului tehnlco-ștl- 
Ințific al acestor țări pină In anul 
2000. în același timp, s-a dat o apre
ciere pozitivă hotărîrilor celei de-a 
42-a ședințe a sesiunii C.A.E.R. de 
la București, care a stabilit măsuri 
concrete pentru intensificarea cola
borării între țările membre șl per
fecționarea activității C.A.E.R.

în legătură cu evoluția vieții In
ternaționale. s-a subliniat că situația 
In lume continuă să fie complexă și 
Încordată ca urmare a acțiunilor 
unor cercuri Imperialiste interesate 
In continuarea cursei înarmărilor, 
îndeosebi a celor nucleare, în extin
derea ei In Cosmos șl în continua
rea experiențelor nucleare. Aceasta 
impune ca toate țările și popoarele 
să-și intensifice eforturile și să 
acționeze cu fermitate pentru opri

contradicții apărute pe baza unor 
interese specifice ale diferitelor cla
se și grupuri sociale. Ele nu sînt 
însă identice ca natură cu cele din 
capitalism, dimpotrivă, sînt esențial 
diferite. Pentru rezolvarea acestora, 
de mare importanță sînt măsurile 
luate de către partidul și statul nos
tru privitoare la accelerarea proce
sului de înzestrare tehnică a agri
culturii, de impulsionare a sistema
tizării satelor, de perfecționare a for
melor de repartiție etc.

A. Sida : La cele de mal înainte sa 
Impune adăugată sublinierea că, 
după Congresul al IX-lea, sub Im
perativele generoaselor sale deschi
deri spre creativitate, relațiile de a- 
lianță muncitorească-țărănească au 
evoluat și s-au stabilizat la nivelul 
superior al relațiilor de unitate so
cialistă a acestor clase de bază ale 
societății. în care s-au integrat și se 
integrează organic, practic toate ce
lelalte ~categorii de relații ale struc
turilor și categoriilor de clasă și na
ționale existente In societatea noas
tră. Pe o asemenea evoluție, care nu 
a dus și nu duce spre o „amortizare" 
a structurilor existente, ci la o ar
monizare a acestor In șl prin proce
sul de omogenizare socială, unitatea 
de „front democratic" a forțelor po
litice organizate ale societății s-a 
ridicat la cel de sistem al „unității 
și democrației socialiste". In care lo
cul și rolul partidului de centru vi
tal definește chintesența acestei noi 
unități. Fie și numai din perspectiva 
unei asemenea sumare schițe asupra 
treptelor de evoluție, a unității mo- 
ral-politice a societății noastre devi
ne .limpede că această unitate a fost 
concepută și edificată ca exprimind 
o sudură mult mai trainică și profun
dă decît ar oferi-o formele politico- 
strategice și tactice ale „consensu
lui", „convergenței" sau „coalițiilor" 
clasice din sistemele pluraliste, sau 
ale conceptului clasic de alianță ale 
claselor sociale. Este deci vorba de o 
unitate internă a structurilor exis
tente, de cristalizarea acestei unități 
In profilul și substanța ansamblului 
organismului social. Cu alte cuvinte, 
unitatea socialistă a societății noas
tre nu este numai o problemă de is
torie sau a unui viitor mai mult sau 
mai puțin Îndepărtat, ci o realitate 
dinamică, edificată material și spiri
tual în relațiile și principiile de exis
tență. organizare și activitate socia
lă. Superioritatea acestei unități se 
afirmă nu numai în virtutea succe
siunii sale la scara evoluției istorice, 
cît mai ales prin virtuțile conținutu
lui. formelor și finalității ei prin 
care se obiectivează, prin sfera ei de 

apreciere bunelor relații româno- 
columbiene — pe tărim politic, e- 
conomlc și In alte domenii de interes 
comun — care cunosc o evoluție po
zitivă. ceea ce corespunde pe deplin 
intereselor ambelor țări și popoare, 
în cuvîntare se exprimă, de aseme
nea, convingerea că relațiile de prie
tenie și colaborare dintre România 
și Columbia vor cunoaște și In vi
itor un curs ascendent, atît pe plan 
bilateral, cit șl pe arena interna
țională.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cu ambasadorul columbian, 
Victor Alberto Delgado Mallarino.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire 
au participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

rea cursului periculos al evenimen
telor spre confruntare, pentru înce
tarea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, reducerea cheltuielilor 
militare, pentru asigurarea păcii, 
destinderii și securității.

S-a apreciat necesitatea întăririi, 
în continuare, a unității și solidari
tății țărilor socialiste, a tuturor for
țelor progresiste, iubitoare de pace, 
împotriva politicii imperialiste de 
folosire a forței șl amenințării cu 
folosirea forței, de amestec în trebu
rile interne ale altor state.

Cele două părți au exprimat spri
jinul lor ferm pentru orice măsură 
îndreptată spre obținerea unor 
acorduri reale, concrete, pentru opri
rea cursei înarmărilor nucleare și 
clasice, pentru trecerea efectivă la 
dezarmare. Ele au reliefat necesita
tea de a se face totul pentru ca în
țelegerile la care s-a ajuns în timpul 
Intllniril la nivel Înalt sovieto-ame- 
ricane din Islanda să fie finalizate.

Cei doi prim-miniștri s-au pro
nunțat pentru soluționarea proble
melor litigioase dintre state pe calea 
tratativelor, prin unirea eforturilor 
tuturor țărilor In scopul depășirii 
situațiilor conflictuale și de criză, 
pentru întărirea păcii și stabilității 
în diferite zone ale lumii.

Ambele părți au exprimat satis
facția fn legătură cu rezultatele con
vorbirilor care au avut loc. Ele au 
apreciat că vizita președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole in Republica So
cialistă România și Programul de 
lungă durată privind dezvoltarea co
laborării economice Si tehnico-știin- 
tifice dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară Mon
golă pină In anul 2000. semnat cu 
acest prilej, au o mare importanță 
pentru dezvoltarea si întărirea. în 
continuare, a raporturilor de priete
nie si colaborare dintre cele două 
țări.

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Mongole 
a exprimat sincere mulțumiri pen
tru primirea caldă si ospitalitatea de 
care s-a bucurat in timpul vizitei 
In România si a adresat tovarășului 
Constantin Dăscălescu. prim-minis
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, invitația de a efectua 
o vizită oficială în Republica Popu
lară Mongolă. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data urmînd să 
fie convenită ulterior, pe cale diplo
matică.

București. 6 noiembrie 1986.

cuprindere realmente generală a tu
turor structurilor și categoriilor de 
clasă și naționale, de vîrstă, profe
siune etc.

I. Leicu : Conștiința națională so
cialistă constituie un alt factor care 
potențează substanțial unitatea noas
tră socialistă. Fiind expresia ideati
că a existenței naționale, conștiința 
națională socialistă își afirmă valen
țele ei unificatoare la scara întregii 
noastre societăți, atît datorită nou
lui ei conținut, conferit de concepția 
materialist-diaiectică despre natură 
și societate și de ideologia revoluțio
nară a clasei muncitoare, cit și ele
mentelor ei specifice. Astfel, ea re
prezintă acel factor spiritual care — 
asigurînd membrilor națiunii con
știința apartenenței lor naționale, 
conștiința originii lor etnico-istorice 
comune, a trecutului lor istoric co
mun, conștiința comunității lor de 
limbă, teritoriu, viață economică, po
litică și culturală — consolidează, 
fortifică coeziunea și unitatea națiu
nii, conferindu-i totodată conștiința 
personalității și individualității ei. a 
demnității și suveranității. Totodată, 
ea este armura teoretică a patriotis
mului socialist. Datorită ei. conștiin
ța socialistă, cu care se află în ra
porturi dialectice, devine națională 
și Iși desâvîrșește astfel identitatea. 
Este meritul secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care, o dată cu 
fundamentarea concepției pertinen
te privitoare la națiunea socialistă și 
rolul ei important în făurirea noii 
orinduirl, a relevat. în același timp, 
și importanța conștiinței naționale 
in acest proces. Tocmai de aceea în 
politica partidului privind formarea 
noii conștiințe socialiste problemele 
educației patriotice, a afirmării con
științei naționale ocupă un loc im
portant. Semnificative sînt în aceas
tă privință cuvintele secretarului ge
neral al partidului nostru : „Educa
rea patriotică a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, șl în primul rînd a tineretului. 
In spiritul dragostei față de țară și 
al patriotismului revoluționar, socia
list, constituie o îndatorire perma
nentă care trebuie să ocupe un loc 
central în întreaga activitate politică 
și culturală".

(Continuarea dezbaterii in
tr-un număr viitor al ziarului).

Dezbatere consemnată de 
loan ERHAN
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii"

LA ÎNTREPRINDEREA
PENTRU AMENAJAREA

COMPLEXA 
ȘI EXPLOATAREA 

RIULUI DÎMBOVIȚA

Planul anual
a fost îndeplinit
Oamenii muncii din întreprinderea 

pentru amenajarea complexă Și ex
ploatarea rîului Dîmbovița rapor
tează îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1986 la toți indicatorii.

în telegrama adresată cu acest prilej 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, se exprimă 
angajamentul ferm al comuniștilor, 
al întregului colectiv de constructori 
de a acționa cu energii sporite pen
tru a realiza toate obiectivele stabi
lite de conducătorul partidului și 
statului cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate pe acest important șantier, 
pentru a încheia în termen cît mai 
scurt lucrările de amenajare a rîu
lui Dîmbovița în municipiul Bucu
rești.

Cronica zilei
Vineri au părăsit Capitala dele

gațiile Republicii Populare Angola, 
condusă de Antonio Henriques Da 
Silva, miniștrul planificării, și Re
publicii Democrate Populare Yemen, 
condusă de Faraj Bin Ghanem, mi
nistrul planificării, care au luat 
parte la lucrările ședinței a 42-a a 
Sesiunii C.A.E.R. în calitate de 
observatori.

A XVIII-a Conferință 
națională a cercurilor 
științifice studențești

Ieri au Început lucrările celei 
de-a XVIII-a Conferințe națio
nale a cercurilor științifice studen
țești, importantă manifestare uni
versitară organizată de Consiliul 
U.A.S.C.R. și Ministerul Educației și 
Invățămintului, care-și propune să 
facă bilanțul contribuției cercetării 
științifice studențești la soluționarea 
problemelor actuale și de perspecti
vă ale dezvoltării economico-sociale 
a patriei noastre, să reliefeze noi, 
modalități de conlucrare dintre în- 
vățămintul superior, cercetarea ști
ințifică și producție,, să stimuleze 
spiritul de creație in rîndurile între
gului tineret universitar. Organizată 
in 11 secțiuni și 87 de subsecțiuni, 
repartizate în 6 din principalele cen
tre universitare ale tării (București : 
secțiunile Tehnic B — Mecanic. Uni
versitar B — Științe exacte. Medi
cal ; Cluj-Napoca : secțiunile Tehnic 
A — Electric, Artistic ; Iași : secțiu
nile Universitar A — Științe urna-' 
niște. Tehnic D — Construcții și ar
hitectură ; Timișoara : secțiunile 
Tehnic C — Chimie, Agronomic ; 
Ploiești : secțiunea Tehnic E — Mine, 
petrol, geologie ; Craiova : secțiu
nea Economic), actuala ediție a Con
ferinței naționale a cercurilor știin
țifice studențești se desfășoară in 
două etape, 7—9 și 14—16 noiembrie, 
prilejuind prezentarea a peste 2 500 
de lucrări selecționate dintre cele e- 
laborate în cadrul celor 5 000 cercuri 
științifice și colective mixte de cer
cetare in care au activat, in anul 
universitar precedent, peste 62 la 
sută dintre studenți. ț

Manifestare cu rol formativ tn- 
semnat, concretizînd o practică de
venită tradițională și, ca atare, me
reu actuală în procesul educației 
universitare din țara noastră, cea 
de-a XVIII-a Conferință națională a 
cercurilor științifice studențești pri
lejuiește, totodată, evidențierea bo
gatului potențial de creație pe câre-1 
reprezintă astăzi tineretul nostru 
universitar, orientarea lui spre o- 
biectivele de însemnătate prioritară 
pentru viața social-economică și 
culturală, stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului si de 
Congresul științei și învățămîn- 
tului, in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la inaugu
rarea actualului an școlar și uni
versitar, precum și cultivarea schim
bului de opinii, de experiență, a 
dezbaterii creatoare multilaterale, 
confruntarea soluțiilor științifice cu 
practica social-economică de înalt 
nivel calitativ și preluarea acestora 
în procesul de modernizare a teh
nologiilor. în acest scop, la lu
crările conferinței au fost invitați 
să participe reprezentanți ai unități
lor economice, de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică, de sănă
tate, de cultură și artă, iar în pro
gramul manifestărilor de acest gen 
vor fi incluse, de asemenea, mese 
rotunde și expuneri cu cele mai de 
seamă realizări științifice obținute, 
în profilul respectiv, pe plan națio
nal și internațional, vizite pe plat
forme industriale, în laboratoare de 
cercetare. în unități de cultură. (Mi
hai Iordânescu).
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INFORMAȚII SPORTIVE

ETAPA DE IARNA 
A „DACIADEI"

începe etapa de iarnă a marii com
petiții naționale „Daciada" — ediția 
a V-a. în perioada noiembrie 1986 — 
februarie 1987. cît va dura această 
etapă, se vor organiza in întreaga 
tară competiții de masă și <Je perfor
manță în aer liber și în spatii aco
perite, prin care să se cuprindă un 
număr cît mai mare de practicanti ai 
sportului din rîndurile tineretului si 
oamenilor muncii. Programe speciale 
ale organizațiilor sportive prevăd de 
asemenea activități sportive si turis
tice de masă, cu frecvență săptămî- 
nală sau chiar zilnică, prin care ce
tățenii de toate vîrstele să găsească 
forme și condiții de largă accesibili
tate pentru practicarea exercițiilor 
fizice și sporturilor preferate.

Pornindu-se de la experiența acu
mulată, se va acționa pentru lărgirea 
ariei de cuprindere, mai ales a co
piilor și tineretului. în sporturi de 
iarnă cum sînt schiul, patinajul și să- 
niușul. Acolo unde condițiile sînt fa
vorabile, se preconizează extinderea 
predării lecțiilor de educație fizică în 
aer liber, pentru învățarea schiului și 
patinajului.

A 69-a aniversare a Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

Adunarea
Cu prilejul celei de-a 69-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, vineri a avut loc in Ca
pitală o adunare festivă organizată 
de Comitetul municipal București al 
P.C.R.. Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia. Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Consiliul de conducere al 
Asociației de prietenie româno-so- 
viețică.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Poiitic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Cornel Pacoste, 
membru supleant, al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
membri ai conducerii unor ministe
re. instituții centrale, organizații de 
masă si obștești, ai organelor de 
partid si de stat, reprezentanți ai 
oamenilor muncii.

în prezidiu se aflau, de asemenea, 
E. M. Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București. V. P. 
Usaciov. adjunct al ministrului în- 
vătămîntului superior și mediu, de 
specialitate al R.S.F.S.R.. prim-vice- 
oresedinte al conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă. conducătorul delegației A.P.S.R. 
care ne vizitează țara.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R.. reprezentanți ăi 
organizațiilor de masă și obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, oameni ai muncii din în
treprinderi si instituții bucurestene, 
studenți și elevi.

De asemenea, au participat mem
brii delegației Asociației de priete- 
nie sovieto-română, precum și ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Marin Ștefanache. prim- 
adiunct al ministrului minelor, pe
trolului si 'geologiei, și E. M. Tia
jelnikov. ambasadorul Uniunii Sovie
tice.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, pregătită și înfăptui
tă sub conducerea partidului comu
nist făurit de Vladimir Ilici Lenin 
— a spus in cuvîntul său Marin Ște
fanache — a schimbat fundamental 
cursul istoriei popoarelor, din. Rusia, 
a deschis calea edificării orînduirii 
socialiste și comuniste, a stimulat 
luptă maselor muncitoare de pretu
tindeni împotriva exploatării, pentru 
eliberare socială si libertate națio
nală. Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a fost salutată cu entu
ziasm de clasa muncitoare, de cele
lalte forte progresiste si democratice 
din România, precum si din alte țări 
ale lumii, care și-au manifestat so
lidaritatea activă cu proletariatul din 
Rusia. Numeroși fii ai poporului ro
mân au participat cu arma în mină 
la apărarea cuceririlor revoluției, a 
tinerei puteri sovietice.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la drumul parcurs de Uniunea 
Sovietică în cele aproape șapte de
cenii de la Revoluția din Octombrie, 
reievînd marile succese obținute de 
popoarele sovietice în construcția so
cialistă. Rezultatele istorice obținute 
de popoarele sovietice în edificarea 
noii societăți — a spus vorbitorul — 
reprezintă, în același timp, o contri
buție importantă la cauză generală a 
socialismului și păcii.

Aniversarea de astăzi — a conti
nuat vorbitorul — constituie un mi
nunat prilej de a evidenția cu deo
sebită satisfacție prietenia strînsă, cu 
vechi și îndelungate tradiții, care s-a 
statornicit și se dezvoltă continuu 
între Partidul Comunist Român Și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, intre România socialistă și 
Uniunea Sovietică, intre poporul 
român și popoarele sovietice. Avînd 
la bază comunitatea de orinduire și 
idealuri, conlucrarea dintre partidele 
și popoarele noastre s-a adincit și'di- 
versificat continuu, a căpătat noi va
lențe, prietenia cu Uniunea Sovietică 
constituind o orientare programatică 
constantă a politicii externe româ
nești.

Un factor determinant în dezvol
tarea- ansamblului raporturilor ro- 
mâno-sovietice îl au legăturile de 
prietenie și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. Rolul 
hotăritor revine întîlnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Mihail 
Gorbaciov, înțelegerilor .realizate pri
vind extinderea și aprofundarea con
lucrării dintre partidele,’ statele șl 
popoarele noastre.

Relațiile fructuoase dintre țările 
noastre sînt întregite de conlucrarea 
lor rodnică pe arena internațională, 
care se înscrie drept o contribuție 
activă la soluționarea problemelor 
lumii de azi, la promovarea cauzei 
dezarmării, a păcii și înțelegerii in 
lumea întreagă.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperi alistă de la*23  August 1944, 
la înfăptuirea revoluției socialiste în 
România. într-o perioadă istorică 
scurtă — s-a arătat în continuare — 
poporul român a obținut, sub condu
cerea partidului comunist, realizări 
remarcabile în dezvoltarea generală a 
României, care s-a transformat 
într-o țară cu o Industrie puternică.

«ale de a sesiza șl înțelege, de a 
exprima, decide și acționa, de a sin
tetiza interesele și aspirațiile tuturor 
forțelor progresiste ale societății, de 
a le concentra și orienta intr-o di
recție unitară de evoluție. Unitatea 
socialistă este — cu alte cuvinte — 
rezultatul și condiția întregii opere 
revoluționare de edificare a socia
lismului în țara noastră, a redimen- 
sionării de către partid — potrivit 
noilor structuri, legități șl principii 
ale socialismului — a trăsăturilor 
istoricește constituite si validate ale 
unității poporului, a națiunii 
noastre de-a lungul existenței sale, 
In care nevoia de unitate a fost 
trăită și înțeleasă ca o realitate im
pusă drept prima si fundamentala 
condiție a perenității, a stabilității și 
continuității in vatra străbună, ca un 
Imperativ asimilat in Însăși conști
ința de a fi. Cu asemenea rădăcini 
istorice conștiința nevoii de unitate 
și a forței sale în devenirea patriei 
a fost preluată șl dezvoltată de 
partidul comunist oa una din cele 
mai puternice coloane ale edificiului 
său strategic, revoluționar. De aceea, 
unitatea socialistă a societății noastre 
este, in ultimă instanță, expresia 
unei sinteze superioare dintre istorie 
și actualitate, este treapta actuală de 
manifestare a acestei constante de 
valoare a dialecticii noastre istorice, 
al cărui ax polarizator la scară na
țională îl constituie unitatea în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unitate obiectiv consacrată și afir
mată ca o legitate a actualului sta
diu de dezvoltare a socialismului in 
țara noastră.

A. Budușan : Alături de unitatea 
claselor și grupurilor sociale, o pre
misă importantă a unității socialiste 
a societății o constituie rezolvarea 
revoluționară a problemei naționale, 
crearea condițiilor pentru afirmarea 
socială a tuturor cetățenilor, indife
rent de naționalitate. Devenirea so
cialistă a țării noastre a Însemnat șl 
crearea condițiilor materiale și spi
rituale menite a garanta și extinde 
drepturile și libertățile democratice, 
înfăptuirea reală și efectivă a egali; 
tății, pe toate planurile vieții socia
le. a tuturor oamenilor muncii.

Unitatea nu înseamnă insă nivela
re, uniformizare, ea nu este și nu 
poate fi liniară, necontradictorie. 
Meritul partidului nostru, al secreta
rului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este faptul că a 
evidențiat existența in cadrul socie
tății a diverse contradicții, inclusiv

Cu prilejul unei conferințe de pre
să. am fost informați că. în linii ge
nerale. finalele pe tară ale etapei de 
iarnă a „Daciadei" vor avea loc in 
lunile februarie și martie 1987. La 15 
februarie 1987, în toate județele se 
vor organiza crosuri pe schi („Mara
tonul sănătății"). între 7 februarie și 
8 martie 1987 vor fi programate fes
tivaluri ale sporturilor de iarnă si 
șerbări ale zăpezii, iar în zilele de 7 
și 8 martie pe toate, patinoarele arti
ficiale se vor desfășura carnavaluri 
și spectacole pe gheață.

Duminică, la București, In cadrul 
„Daciadei". va avea loc „Crosul tipo
grafilor", cu participarea reprezen
tanților întreprinderilor poligrafice șl 
ai liceelor de specialitate din țară, 
întrecerile se vor desfășura pe aleile 
din fata Combinatului poligrafic 
„Casa Scinteii".

★

JUDO. La campionatele europene 
de judo pentru tineret ce se des
fășoară in localitatea austriacă Leon- 
ding, sportivul român Dragoș Bolbose 
a obținut medalia de bronz la ca
tegoria super ușoară, după ce l-a

festivă din Capitală
modernă șî o agricultură socialistă 
în plin progres, cu un nivel de 
viață material și spiritual al po
porului în continuă creștere. în 
bilanțul marilor realizări obținute de 
poporul român în anii socialismului 
se detașează cu strălucire perioada 
de după Congresul al IX-lea, clnd, 
prih voința unanimă a comuniștilor, 
a întregii națiuni, în fruntea parti
dului și statului a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu; cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, ctitorul 
României socialiste moderne, mili
tant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, neobo
sit luptător pentru pace, destindere 
și conlucrare între toate statele 
lumii.

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, te vară șui 
Nicolae Ceaușescu, realizarea pro
gramelor de dezvoltare economică și 
socială a României, ca și a tuturor 
statelor este posibilă numai In con
diții de pace, de înțelegere și largă 
conlucrare internațională, a subliniat 
vorbitorul. In actualele împrejurări, 
cind există pericolul izbucnirii unul 
război mondial, care, neîndoiel
nic, s-ar transforma într-un răz
boi nuclear ce ar pune în pericol 
însăși existenta vieții pe planeta 
noastră. România consideră că tre
buie să se facă totul pentru înce
tarea cursei înarmărilor, înfăptuirea 
dezarmării, în primul rind a dezar
mării nucleare, pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor la viață, la existență li
beră și demnă, la pace.

Opinia publică din țara noastră a 
urmărit cu mult interes intilnirea 
din Islanda dintre secretarul general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, to
varășul Mihail Gorbaciov, și pre
ședintele Statelor Unite ale Americil, 
Ronald Reagan. Prin glasul cel mal 
autorizat al conducătorului său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a dat o înaltă apreciere propu
nerilor prezentate de Uniunea Sovie
tică, considerînd că acestea au o 
importanță deosebită și vor exer
cita, fără îndoială, o puternică in
fluență în întreaga lume, inclusiv 
în S.U.A.

Vorbitorul a subliniat că noua și 
strălucita inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind redu
cerea unilaterală de către România, 
pină la finele acestui an, cu 5 la 
sută, a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare întrunește ade
ziunea unanimă a întregului nostru 
popor. Iată de ce întregul popor 
român — a spus el — își exprimă 
acordul deplin față de legea adoptată 
recent de Marea Adunare Națională, 
fiind decis ca la referendumul ,ce se 
va organiza la 23 noiembrie să răs
pundă cu un DA hotărît.

România — a spus apoi vorbitorul 
— situează In centrul activității In
ternaționale dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și strînsă colaborare pe 
multiple planuri cu toate statele 
socialiste. De asemenea, țara noastră 
întărește colaborarea cu statele In 
curs de dezvoltare, cu țările capita
liste dezvoltate, cu toate țările lumii, 
indiferent de orinduirea lor socială. 
La tiaza relațiilor cu toate statele, 
România situează statornic princi
piile respectului independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului In 
treburile interne, nefolosirii forței Șl 
a amenințării cu forța, avantajului 
reciproc.

în Încheiere, vorbitorul a spus : 
La aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, în condițiile 
.în care oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică se află angajați plenar în 
Îndeplinirea obiectivelor trasate de 
cel de-al XXVII-lea Congres al 
P.C.U.S., comuniștii, Întregul popor 
român, reafirmindu-si sentimentele 
de caldă prietenie, adresează popoa
relor sovietice sincere felicitări șl 
cele mai bune urări de noi șl tot 
mal mari realizări, pentru continua 
dezvoltare și înflorire a Uniunii 
Sovietice.

A luat, apoi, cuvîntul E.M. Tiajel
nikov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, care, mulțumind pentru

Recepție oferită de ambasadorul Uniunii Sovietice
Vineri seara, ambasadorul Uniunii 

Sovietice la București, E. M. Tiajel
nikov, a oferit o recepție, cu prilejul 
celei de-a 69-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat,' 
Ion Stoian, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, 
membru supleant al Comitetului

La monumentul
Cu ocazia celei de,-a 69-a ani

versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, E. M. Tiajel
nikov, șl membri ai ambasadei au 
depus vineri dimineața flori la mo
numentul lui V. I. Lenln din Capi
tală.

întrecut ne Italianul Glovlnazzo. Ti
tlul de campion a revenit france
zului Pradeyrol. care l-a învins in 
finală pe polonezul Kamrowski. La 
categoria 95 kg a terminat învingă
tor sovieticul Peciurov. iar la cate
goria 52 kg. austriacul Profanter.

FOTBAL. în vederea meciului pe 
care echipa de fotbal a Spaniei 11 
va susține, miercurea viitoare, pe 
teren propriu, cu formația României, 
in preliminariile campionatului eu
ropean, antrenorul Miguel Munoz a 
selecționat 16 jucători. Printre aceș
tia se află cunoscuțil internaționali 
Jose Camacho, Manuel Sanchis, 
Victor Munoz, Rafael Gordillo. 
Ricardo Gallego, Emilio Butragueno, 
Hipolito Rincon. 

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ :

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MARII,OR ClȘTIGURI 
LA LOTO DIN 7 NOIEMBRIE 1986

Faza I : Faza a Il-a :
Extragerea I : 2 16 9 4 20 15 66 , TTT „

71. 32. Extragerea a Il-a : 19 88 39 Extragerea a IlI-a I 47 42 26 90
57 83 73 27 51 31. 45 5 65 59 85.

sentimentele profunde de prietenie 
la adresa poporului sovietic, a parti
dului lui Lenin, a transmis, în nu
mele poporului sovietic, comuniști
lor, tineretului comunist, tuturor oa
menilor muncii din România un salut 
prietenesc, tovărășesc, precum și 
urări de noi înfăptuiri, de pace, fe
ricire și de bine.

în continuare, vorbitorul a eviden
țiat marea însemnătate a Revoluției 
din Octombrie, reievînd succesele 
deosebite obținute de poporul sovie
tic pe drumul progresului economic, 
social, științific și cultural.

Noi ne mîndrim cu succesele noas
tre — a spus vorbitorul. Dar P.C.U.S. 
apreciază în spirit foarte critic stă
rile de lucruri, vede dificultățile șl 
lipsurile ce există, problemele răma
se nerezolvate. Plenara din aprilie 
1985 și Congresul al XXVII-lea al 
partidului au elaborat linia strategi
că spre accelerarea dezvoltării social- 
economice a țării, spre o restructu
rare hotărîtă, spre puternice prefa
ceri calitative ale tuturor laturilor 
vieții societății sovietice. S-a adop
tat o linie hotărîtă pentru Înlătura*  
rea a tot ce frînează mersul nostru 
Înainte, inițiativa în spirit creator, 
căutările cutezătoare. Vorbitorul a 
Înfățișat, de asemenea, politica 
partidului și statului sovietic de ri
dicare a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

Referindu-se la politica externă ■ 
U.R.S.S., vorbitorul a arătat că di
recția principală a acestei activități 
rămîne lupta împotriva pericolului 
nuclear, a cursei înarmărilor, pentru 
menținerea și consolidarea păcii ge
nerale, expresie a unui mod nou de 
a aborda problemele, a unui mod 
nou de gîndire a cărui necesitate o 
dictează realitățile epocii racheto- 
nucleare.

în acest context, el a relevat că 
propunerile de mare perspectivă ale 
U.R.S.S. prezentate de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.U.S., M.S. Gor
baciov, la întîlnirea cu președintele 
Reagan, se bazează pe programul de 
lichidare a armelor nucleare pină în 
anul 2Q00.

Noi ne pronunțăm — a spus am
basadorul — pentru reducerea, iar 
apoi pentru lichidarea totală a ar
melor nucleare si sîntem hotărițl să 
ne opunem unei noi etape a cursei 
Înarmărilor si transferării ei In 
Cosmos.

P.C.U.S. șl poporul sovietic — a 
continuat vorbitorul — slnt recunos
cători conducerii. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. pentru sprijinirea complexului 
de inițiative sovietice enunțate de 
M. S. Gorbaciov la Reykjavik.

Vorbitorul s-a referit la relațiile 
tradiționale de prietenie dintre po
poarele sovietic șl român, subli
niind că victoria asupra fascismului 
a deschis o nouă filă glorioasă în 
relațiile dintre partidele, popoarele 
si statele noastre, piatra unghiulară 
a acestor relații fiind respectarea 
strictă a principiilor egalității. Inde
pendenței. suveranității, neameste
cului de o parte si de alta in trebu
rile Interne. Întrajutorării tovără
șești.

Baza colaborării strlnse sovieto- 
române — a spus el — sînt conlu
crarea dintre P.C.U.S. șl P.C.R.. în- 
tîlnirile conducătorilor noștri, car*  
au exprimat hotărlrea de a se de
pune si de acum înainte eforturi 
susținute pentru întărirea relațiilor 
de alianță, pentru lărgirea colaboră
rii politice, economice, tehnico-știln- 
tifice si culturale multilaterale, de 
a se adinei conlucrarea in arena 
mondială.

Pășind fn cel de-al 70-lea an al 
Marelui Octombrie — a spus in În
cheiere vorbitorul — oamenii sovie
tici urează sincer poporului frate 
român noi lzbînzi tn construirea so
cietății socialiste dezvoltate. în îna
intarea spre comunism. In Îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

H
Cu acest prilej a fost deschisă o 

expoziție fotodocumentară consacra
tă evenimentului.

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, Di- 
mitrie Ancuța, viceprim-ministru al 
guvernului. Ilie Văduva, Mihai Mo
ra ru și Ion Teoreanu. miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și obștești, 
activiști de partid și de stat, generali 
și ofițeri superiori, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

lui V. I. Lenin
La solemnitate au participat repre

zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului popular al mu
nicipiului București, generali și ofi
țeri, alte persoane oficiale.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie ți hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 noiembrie, ora 20 — 11 no
iembrie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
în general rece, îndeosebi în primele 
zile, iar cerul variabil, mai mult noros 
în regiunile din nordul țării. Precipi
tații, mal ales sub formă de ploaie, vor 
cădea, pe alocuri, în Crișana, Maramu
reș, nordul Transilvaniei șl al Moldo
vei. La munte, precipitațiile vor fi sub 
formă de lapoviță și ninsoare. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări la munte, • în nordul Mol
dovei și în Banat. Temperatura aerului 
în creștere ușoară în a doua parte a 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, iar maxi
mele între 2 șl 12 grade. Dimineața 
ceață.



BUENOS AIRES

SchinA de mesaje 
intre tovarășul false Ceausescu 

si tovarășul Athos Fava
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). 

— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
el partidului Comunist Român, au 
fost transmise tovarășului Athos 
Fava, secretar general al Partidului 
Comunist din Argentina, un salut 
Călduros, urări de sănătate și feri
cire. de nor succese in activitatea 
partlduluL

Mulțumind, tovarășul Athos Fava 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nioolae Ceaușescu un salut cordial, 
expresia sentimentelor sale de 
prietenie și urări de noi și impor
tante succese în construirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
in România.

Schimbul de mesaje a avut loc la 
Buenos Aires cu prilejul primirii de 
către tovarășul Athos Fava a repre
zentantului Partidului Comunist 
Român la oel de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din

Argentina, tovarășul Iosif Bane, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
preocupărilor interne și internațio
nale ale oelor două partide, s-a sub
liniat necesitatea de a se acționa cu 
toată hotărirea In vederea opririi 
cursului periculos al evenimentelor 
pe plan internațional, pentru dezar
mare, și in' primul rlnd dezarma.-a 
nucleară, pentru asigurarea păcii pe 
planeta noastră. ,

S-a exprimat. In același timp, do
rința comună de a se dezvolta re
lațiile de caldă prietenie și solidari
tate existente între oele două parti
de, aceasta oonstituind o contribuție 
importantă la aprofundarea legătu
rilor pe multiple planuri între 
România șl Argentina, între po
poarele român și argentinian.

încheierea primei etape a Reuniunii 
general - europene de la Viena

Vizita delegației 
parlamentare române 

in Franța»
PARIS 7 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei pe care o întreprinde în 
Franța, la invitația Grupului parla
mentar de prietenie Franța—Româ
nia din Senat, delegația parlamen
tară română, condusă de tovarășul 
Marin Ivașcu, vicepreședinte al 
M.A.N., președintele Grupului parla
mentar pentru relațiile de prietenie 
România—Franța, a fost primită de 
Alain Poher, președintele Senatului. 
Totodată, ’ delegația a avut întreve
deri cu Pierre Christian Taittinger, 
vicepreședinte de onoare al Grupului 
parlamentar de prietenie Franța— 
România din Senat, Jean Puech, 
președintele grupului,. Daniel Goulet, 
președintele Grupului parlamentar 
de prietenie Franța—România din 
Adunarea Națională, și membri ai 
grupurilor, cu alte personalități ale 
vieții politice franceze.

De ambele părți a fost relevată 
importanța unei participări mal in
tense a parlamentarilor români și 
francezi la mai buna cunoaștere și 
apropiere dintre cele două popoare, 
la impulsionarea conlucrării re
ciproc avantajoase dintre Franța șl 
România.

Cu prilejul celei de-a 69-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI
COMUNIST DIN ARGENTINA

VIENA 7 (Agerpres). — în capi
tala Austriei s-au încheiat lucrările 
primei etape a reuniunii general- 
europene care s-a desfășurat la ni
velul miniștrilor de externe ai ce
lor 35 de state participante.

Analiza modului în care se trans
pun in viată prevederile Actului fi
nal de la Helsinki, evidențierea mo
dalităților de dezvoltare a acestui 
proces, de înaintare în direcția secu
rității. dezarmării și unei largi co
operări in Europa au constituit. în 
continuare, liniile directoare ala 
dezbaterilor.

Acordul de la Helsinki reprezintă, 
fără îndoială, o piatră de hotar pe 
calea spre pace — a spus In cuvin- 
tul său ministrul afacerilor externe 
al Islandei. Matthias Mathiesen. care 
s-a pronunțat in favoarea unei dez
bateri deschise, pentru a se înlătu
ra orice neînțelegere. Cuvintele au 
importantă, a spus el. dar acum tre
buie să acționăm pentru realizarea 
a ceea ce ne-am propus in cuvin
te. O serie de semne pozitive exis
tă In acest sens, unul dintre ele fiind 
rezultatul practic .cu care s-a înche
iat conferința de la Stockholm, a 
arătat vorbitorul, subliniind necesi
tatea adoptării altor măsuri in ve
derea eliminării armelor nucleare, ca 
si a reducerii armamentului conven
țional. în legătură cu aceasta, o 
considerabilă responsabilitate revine 
țărilor celor două blocuri militare, 
N.A.T.O. si Tratatul de la Varșovia.

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Karolos Papoullas, a subli
niat că, deși întilnirea sovieto-ame- 
ricană din Islanda nu s-a soldat cu 
rezultatele așteptate, ea a arătat că 
se poate ajunge la o apropiere a 
pozițiilor. Important este acum să 
se continue dialogul pentru realiza
rea unui acord in vederea reducerii 
armamentelor. îndeosebi a celor nu
cleare. care reprezintă problema cea 
mai gravă ce confruntă in prezent 
comunitatea internațională. Noi sin- 
tem însă deopotrivă interesați în re
ducerea armamentelor convenționa
le de pe continentul european cit 
mai curind posibil, a spus amintind 
în acest sens propunerile aprofun
date prezentate vara trecută de ță
rile membre ale Tratatului de la 
Varșovia.

Turcia acordă o mare importanță 
promovării destinderii șl cooperării 
internaționale, a declarat în inter
venția sa ministrul afacerilor exter
ne turc. Vahit Halefoglu. Relevtnd o 
serie de evoluții pozitive in viața 
politică internațională din ultimul 
timp, vorbitorul a arătat că tradu
cerea în viață a măsurilor de creș
tere a încrederii adoptate la Stoc
kholm va reprezenta o substanțială 
contribuție la instaurarea unei 
atmosfere de destindere și înțelegere 
în Europa, Referindu-se la problema 
colaborării, ministrul turc a subliniat 
că liberalizarea schimburilor comer
ciale. eliminarea măsurilor protec
tionists în comerțul internațional, 
schimbul de informații economice, 
cooperarea în domeniul marketin
gului. ca și extinderea cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei ră- 
min obiective importante spre a 
căror înfăptuire trebuie îndreptate 
eforturile statelor participante.

Destinderea reală reprezintă im
perativul categoric în era nucleară, 
a arătat ministrul afacerilor externe 
al Norvegiei, Knut Frydenlund. Nu 
există o alternativă realistă dedt 
de a acționa pentru creșterea secu
rității si reducerea tensiunii. Aceas
ta Înseamnă că se impune intensifi
carea eforturilor pentru dezarmare. 
De mai multi ani se desfășoară la 
Viena negocieri pentru o reducere 
mutuală și echilibrată a forțelor ar
mate și armamentelor în Europa 
Centrală. Este timpul să se ajungă 
la Încheierea cu succes a acestor 
negocieri.

■ Ministrul .afacerilor externe al Re
publicii Federale Germania. Hans- 
Dietrich Genscher, a declarat : Noi 
am parcurs un drum lung din 1975. 
Reuniunea de la Belgrad a fost pri
ma noastră experiență. Reuniunea 
de la Madrid a arătat că procesul 
de edificare a securității europene 
poate fi continuat, chiar dacă el are 
de depășit o serie de obstacole. Noi 
privim reuniunea de la Viena nu ca 
o scenă de propagandă, ci ca un 
forum de dezbateri serioase. Po
poarele vor să vadă că vorbele sint 
urmate de fapte. De aceea trebuie 
să acționăm pentru a obține pro
grese, oriunde aceasta este posibil.

Aden: Sesiunea 
Consiliului Suprem 

al Poporului
ADEN 7 (Agerpres). — în capi

tala R.D.P. Yemen s-a deschis se
siunea Consiliului Suprem al Po
porului (parlamentul), în noua sa 
componentă după alegerile din luna 
trecută. în cadrul sesiunii. Heidar 
Abou Bakr Al-Attas, membru al Bi
roului Politic al C.C. ai P.S. Yeme- 
nit. a fost reales președinte al Pre
zidiului Consiliului Suprem al Po
porului. pentru un mandat de cinci 
ani.

Totodată. Yassin Saeed Numan a 
fo«t reales prlm-ministru al guver
nului și a fost numit un nou gu
vern.

R.S.A.: Noi victime 
ale politicii de apartheid
PRETORIA 7 (Agerpres). — Noi 

incidente grave în Republica Sud- 
Africană relevă continuitatea clima
tului de tensiune Și violență ca ur
mare a politicii brutale de apartheid. 
Astfel, după cum informează agenția 
U.P.I., poliția regimului a ucis șapte 
persoane de culoare, eveniment ca
lificat de Frontul Democratic Unit 
(U.D.F.). grupare din opoziția legală, 
drept un „act criminal comis cu 
singe rece". Purtătorul de Cuvint al 
U.D.F., -Murphy Morobe, a declarat 
că in urma investigațiilor s-a con
statat că noile victime fac parte din 
rîndul locuitorilor cartierului Orlan
do West din Soweto, care protestează 
Împotriva condițiilor inumane de lo
cuit

Pe de altă parte, agențiile interna-, 
ționale de presă relevă că unui grup 
de cinci sud-africani albi, membri ai 
Comitetului de Acțiune Democratică 
(D.A.C.), o organizație antiapartheid, 
i s-a interzis orice activitate politică 
sub amenințarea cu detențiunea ime
diată. Intr-un comunicat, D.A.C. a 
arătat că cele cinci persoane au pri
mit ordinul de a Înceta orice activi
tate împotriva politicii rasiste a gu
vernului de la Pretoria.

DEZARMAREA - PROBLEMĂ CENTRALĂ 
A SECURITĂȚII IN EUROPA

în ambianta fostului palat impe
rial Hofburg din Viena continuă lu
crările reuniunii pentru securitate 
și cooperare in Europa. Hof burgul 
este nu numai centrul capitalei, ci si 
punctul de gravitație al istoriei aus
triece. Aici a avut loc si celebrul 
„Congres de la Viena din 1815", unde, 
intre recepțiile somptuoase, repre
zentanții marilor puteri ale vremii se 
întruneau in fata hărții pentru a de
cide soarta Europei.

Despre soarta Europei se discută si 
acum. Desigur, contextul istoric este 
complet diferit. Si obiectivele sint di
ferite. Actuala reuniune de la 
Viena, a reprezentanților statelor 
europene. S.U.A. si Canadei, partici
pante ca state egale, independente si 
suverane, este menită să dezvolte și 
să aprofundeze procesul initial de 
Conferința la nivel inalt din 1975, de 
la Helsinki, care a adoptat Carta unei 
Europe care să corespundă aspirați
ilor popoarelor ei de securitate, pace, 
înțelegere, cooperare.

Momentul in care se desfășoară 
conferința de la Viena este marcat 
de acumularea in viata internaționa
lă a numeroase probleme de deose
bită complexitate, probleme ce se re
flectă ca intr-o oglindă in situația 
existentă pe continentul european. 
Bilanțul pe care actuala intilnire 
urmează să-l facă in ce privește 
transpunerea tn viață a prevederilor 
înscrise in Actul final de la Helsinki 
nu va putea ocoli faptul, evidențiat 
de numeroși miniștri de externe de 
la tribuna marelui forum, că in pe
rioada care a trecut securitatea in 
Europa nu numai că nu s-a întărit, 
ci a devenit mai precară, că procesul 
de destindere initial prin eforturile 
tuturor statelor europene s-a erodat 
treptat, făcind loc unui sentiment ge
neral de neliniște Si preocupare. în 
acești ani. s-a trecut la instalarea pe 
continent a noi arme nucleare de 
toate tipurile, inclusiv pe teritoriul 
unor state care nu posedau asemenea 
arme. S-au acumulat, totodată, noi 
cantităti de arme clasice.

întreaga desfășurare a evenimen
telor pune In evidentă importanta ca
pitală pe care o are pentru securita
tea Europei trecerea la măsuri 
efective de dezarmare. Iar Euro
pa. asa cum sublinia președintele 
Nicolae Ceausescu, are un rol și o 
răspundere istorică in salvgardarea 
păcii, in solutionarea marilor proble
me ce confruntă ansamblul omenirii, 
în spiritul acestor convingeri, poziția 
tării ndastre. aprecierile si conside
rentele președintelui Republicii pri
vind realizarea dezarmării, securității 
si cooperării in Europa, prezentate 
de la tribuna conferinței, incorporea
ză un ansamblu de idei si propuneri 
constructive menite să ducă la con
solidarea procesului de edificare a

securității europene. Interesul cu 
care au fost întâmpinate aceste idei 
Si propuneri, ecoul lor larg consti
tuie dovada că ele corespund preocu
părilor si intereselor opiniei publice, 
ale popoarelor de pe întregul conti
nent.

Firește, agenda actualei reuniuni 
este complexă — ea se referă la o 
multitudine de aspecte ale dezarmă
rii. securității si cooperării pe con
tinent. Semnificativ este insă faptul 
că nu a existat pină acum interven
ție in cadrul dezbaterilor in care pro
blematica dezarmării să nu fi ocupat 
un loc central, tocmai prin înțelege
rea realității că dezvoltarea cooperă
rii In diversele domenii de activitate 
se află intr-o strinsă interdependentă 
cu adoptarea de măsuri concrete, e-
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fective. care să garanteze pacea si 
securitatea tuturor popoarelor.

A fost evocat adesea, in sprijinul 
continuării eforturilor in această di
recție, exemplul încurajator al recen
tei conferințe de la Stockholm, care a 
demonstrat că. actionindu-se cu spirit 
de răspundere, evitindu-se aluneca
rea sau cantonarea in polemici ste
rile, in schimburi de acuzații care nu 
pot servi decit încordării si luindu-se 
in considerație interesele tuturor păr
ților, este pe deplin posibil să se ajun
gă la înțelegeri general acceptabile. 
România, așa cum se subliniază in 
documentul prezentat aici, la Viena, 
consideră ci ar fi foarte important ca 
actualul forum si decidă convocarea 
unei a doua etape a conferinței pen
tru măsuri de încredere și securitate 
li pentru dezarmare, cu un mandat 
permitând examinarea si negocierea 
unor măsuri concrete de dezarmare 
— intre care cele avansate de tara 
noastră privind reducerea armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor mi
litare. desființarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor de pe te
ritoriul altor state. Se impune rele
vat că reprezentanta unui sir de alte 
state au făcut propuneri similare 
pentru organizarea unei noi confe
rințe de tipul celei de la Stockholm. 
Avind în vedere tocmai importanta 
deosebită a problemelor dezarmării 
tn ansamblul lucrărilor conferinței de 
la Viena. România a propus să se în
credințeze unui grup special de lucru 
misiunea de a examina si de a găsi 
soluții pe bază de consens care să 
permită trecerea cit mai curind po
sibil la negocieri vizind adoptarea de 
măsuri concrete de dezarmare.

Fără a constitui obiectul unor ne
gocieri concrete în cadrul conferin
ței de la Viena, problema armelor 
nucleare este în rhod frecvent evo
cată. ceea ce este pe deplin explica
bil, dat fiind că Europa este conti
nentul cu cele mai mari arsenale nu
cleare. deasupra căruia s-ar inter
secta. tn cazul unui conflict nuclear, 
traiectoriile rachetelor de toate tipu
rile. Numeroși 'vorbitori au subliniat 
in acest sens speranțele pe care le-a 
generat întilnirea la nivel inalt so- 
vieto-americană din Islanda, înche
iată insă, cum se știe, fără rezultate 
concrete. Miniștrii de externe ai ce
lor două țări au reconfirmat in inter
vențiile lor aici, de la tribuna con
ferinței. punctele de vedere comune 
sau foarte apropiate la care s-a ajuns 
la Reykjavik. De aceea au fost aștep
tate cu interes intilnirile lor organi
zate la Viena in aceste zile. Decla
rațiile făcute ulterior presei, si de o 
parte și de alta, arată insă ci nu s-a 
putui ajunge la înțelegeri privind 
modalitățile de reluare a discuției a- 
supra dosarelor in problema armelor 
nucleare din punctul la care se ajun
sese in timpul dialogului la nivel 
înalt. Dimpotrivă, s-au adăugat noi 
manifestări de interpretare profund 
diferită a celor convenite la un mo
ment dat in timpul intîlnirii din Is
landa, inclusiv tendințe de recul, 
înainte de plecarea din Viena, ambii 
miniștri au tinut însă să reafirme 
disponibilitatea țărilor lor pentru 
continuarea dialogului.

Una din principalele concluzii după 
întilnirea de la Reykjavik pusă in 
evidentă de mai multi reprezentanți 
la reuniune, este aceea că pentru 
solutionarea unor probleme de o ase
menea importanță si gravitate, care 
privesc viata tuturor popoarelor, des
tinele Europei si ale întregii lumi, 
este necesar să ia parte activă toate 
statele si toate popoarele, fără deose
bire de regimul social, de mărimea 
sau potențialul lor, statele continen
tului nostru fiind chemate să aducă 
o contribuție de cea mai mare im
portantă la soluționarea acestor pro
bleme.

„Momentul Viena" trebuie si fie 
momentul acțiunii — este una din 
ideile majore ce se desprind din a- 
ceastă primă parte a dezbaterilor. 
Reuniunea, potrivit unei opinii una
nim împărtășite, oferă cadrul parti
cipării active a tuturor statelor re
prezentate, al unor eforturi comune. 
in spirit constructiv, pentru "împlini
rea mandatului încredințat, si anu
me de a stabili măsuri concrete in 
direcția securității, a dezarmării, po
trivit intereselor si așteptărilor în
dreptățite ale tuturor popoarelor con
tinentului.

Dumitru ȚINU

Parada militară 
oamenilor muncii

MOSCOVA — Trimisul Agerpres. 
M. Chebeleu, transmite : Cu prilejul 
celei de-a 69-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
la 7 noiembrie au avut loc, în Piața 
Roșie din Moscova, parada militară 
și demonstrația oamenilor muncii 
din capitala Uniunii Sovietice. .

în tribuna centrală a Mausoleului 
V. I. Lenin se aflau M. S. Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromiko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., N. I. Rjjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., alți conducători de 
partid și de stat sovietici, generali 
și ofițeri al forțelor armate sovie
tice. în tribuna rezervată oaspeților 
se aflau veterani al P.C.U.S. și ai 
Revoluției din Octombrie, fruntași 
tn producție, oameni de știință și 
cultură, cosmonaut!, conducători al 
organizațiilor de sindicat, de femei 
și tineret, numeroase delegații și 
oaspeți de peste hotare,-șefi al mi
siunilor diplomatice și atașați mili
tari aero și navali acreditați in 
U.R.S.S.

Piotr Lușev, general de armată, a 
rostit o cuvîntare da Ia tribuna 
Mausoleului.

A urmat apoi parada militară, la 
care au participat elevi ai școlilor 
și academiilor militare șl reprezen
tanți al diferitelor genuri de arme 
din garnizoana Moscova.

și demonstrația 
de la Moscova

Prin fața tribunelor au trecut, în 
continuare, pârtiei pan ții la de
monstrația oamenilor muncii — re
prezentanți ai colectivelor din între
prinderile industriale și organizațiile 
economice, de pe șantierele de con
strucții. ai lucrătorilor din agricul
tură. instituțiilor științifice și de în- 
vățămînt din capitala sovietică.

Demonstrații ale oamenilor mun
cii consacrate celei de-a 69-a ani
versări a Revoluției din Octombrie 
au avut loc în capitalele republici
lor unionale și în alte orașe și lo
calități ale Uniunii Sovietice.

★
Guvernul sovietic a oferit, în 

aceeași zi, o recepție la Palatul 
Congreselor din Kremlin. Mihail 
Gorbaciov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.. a rostit o scurtă alocu
țiune. salutîndu-i pe cei prezenți la 
recepție.

în această zi solemnă, a arătat 
vorbitorul, încredințăm pe prietenii 
noștri că poporul sovietic va întări 
și pe viitor colaborarea cu toate po
poarele din țările socialiste, In inte
resul socialismului șl al -păcii. Rea
firmăm atașamentul nostru neabătut 
față de cauza păcii, a lichidării pe
ricolului nuclear care planează asu
pra omenirii, a declarat M. Gorba- 
ciov, conducerea sovietică fiind ho- 
tărită să facă totul pentru ca la în
ceputul secolului viitor să triumfe o 
lume fără arme nucleare.

Mesajul de salut al P.C.R.
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Mesaj al unor oameni de știința japonezi
TOKIO 7 (Agerpres). — Un grup 

de matematicieni din Japonia au 
adresat un mesaî premierului ni
pon, Yasuhi.ro Nakasone, în legătu
ră cu hotărirea guvernului de a 
participa la realizarea programului 
american Inițiativa de Apărare 
Strategică, cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor". în mesaj se a- 
rată că acest program contravine 
năzuințelor popoarelor spre lichida-

„Războiul stelelor"

1

rea armelor de nimicire tn masă si . 
stimulează cursa înarmărilor. Ală- \ 
turarea Japoniei la înfăptuirea a- i 
cestui program, se menționează. 1 
implică pericolul militarizării cer- l 
cotărilor științifice în această țară. / 
Documentul prin care autoritățile ț 
Sint chemate să renunțe la partici
parea la acest program este semnat 
de 570 de membri ai Societății ma
tematice din Japonia.

o povara grea
pentru economia americană

(Agerpres). —
Inițiativa de 

cunoscut sub 
stelelor", con-

WASHINGTON 7 
Programul american 
Apărare Strategică, 
numele de „războiul
stituie un obstacol în calea realiză
rii unui acord cu privire la contro
lul înarmărilor, a declarat senatorul 
american Alain Cranston tn cadrul 
unei conferințe de presă la Los An

geles. Relevtnd că acest program 
reprezintă o povară grea pentru e- 
conomia americană, el a adăugat că 
realizarea lui amplifică problemele 
care stau In fața Statelor Unite. 
Cranston a subliniat că problema 
principală a contemporaneității o 
cbnstituie încetarea imediată a 
curșei înarmărilor.

ț
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BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 
La Buenos Aires au continuat lucră
rile celui de-al XVI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Argentina.

în numele Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a fost 
adresat de către tovarășul Iosif 
Banc, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. un cald salut tovărășesc. îm
preună cu cele mai bune urări de 
succes, delegaților la congres, co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii argentinieni.

Comuniștii, oamenii muncii din 
România — a arătat vorbitorul — 
urmăresc cu viu interes si sentimen
te de solidaritate activitatea revolu
ționară pe care partidul dumnea
voastră a desfășurat-o In anii grei 
ai dictaturii militare, dt si cea pe 
cane o desfășoară in prezent pe 
plan politic și social pentru Înfăp
tuirea de transformări înnoitoare în 
viața societății argentiniene. pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale oamenilor muncii, pentru Împli
nirea aspirațiilor de progres si bună
stare ale poporului argentinian 
prieten.

Folosim și acest prilej pentru a 
releva cu satisfacție raporturile tra
diționale de prietenie, colaborare si 
solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Argentina, exprimîndu-ne convin
gerea că dezvoltarea lor In oonti- 
nuare va contribui la întărirea uni
tății mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la amplificarea 
colaborării multilaterale dintre 
România șl Argentina, in interesul 
popoarelor român și argentinian, al 
cauzei păcii si Înțelegerii tn întreaga 
lume.

După ce a relevat că poporul 
român, sub oonduoerea Partidului 
Comunist Român, în frunte cu se
cretarul său general. tovarășul 
Nioolae Ceaușescu. este in prezent 
angajat cu toate energiile sale crea
toare în Îndeplinirea programului de 
dezvoltare în ritm intens a țării, 
adoptat de cel de-al XIII-lea Con
gres, vorbitorul a spus : In viata In
ternațională continuă să se mențină 
o situație gravă. Partidul Comunist 
Român, secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. consideră că 
trebuie să se facă totul pentru a 
pune capăt acestei situații, pentru a 
schimba cursul periculos al eveni
mentelor, pentru a se. trece la des
tindere, la dezarmare, și In primul 
rînd la dezarmare nucleară, pentru 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor. al popoarelor la existentă, 
la pace si libertate. După părerea 
partidului 'nostru, se impun /mai 
mult ca oricind acțiuni unite, efor
turi comune ale tuturor statelor, gu
vernelor. partidelor politice pentru 
a se ajunge la acorduri efective în 
domeniul dezarmării, și in primul 
rind al dezarmării nucleare.

Dînd expresie Înaltei sale respon
sabilități față de prezentul si desti
nele omenirii. România socialistă 
s-a pronunțat si militează cu con
secvență pentru măsuri eficiente de 
oprire a cursei înarmărilor, de lichi
dare a armelor nucleare, asigurin- 
du-se In același timp reducerea sub
stanțială a armelor convenționale, a 
efectivelor si cheltuielilor militare. 
Vorbitorul a evidențiat. în context, 
că Marea Adunare Națională a 

, hotărî t ca România să treacă. încă 
din acest an. la reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor si 
cheltuielilor militare si să se supună 
această măsură aprobării întregului 
popor. în cadrul unul referendum. O 
astfel de măsură, luată și da alta 
state, ar constitui un bun început 
care ar spori posibilitățile de a se 
ajunge. într-un timp cit mai scurt, 
la acorduri corespunzătoare de 
dezarmare.

A fost dată expresie apoi preocu
pării de a se găsi soluții pentru re
zolvarea pe calea tratativelor a stă
rilor conflictuale in diverse zone ale 
lumii, de a se acționa cu toată ho'.ă- 
rirea In vederea lichidării subdez
voltării și instaurării unei no! ordini 
eoonomloe internaționale. România 
— a relevat reprezentantul P.C.R. — 
se pronunță pentru o conferință, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
atit țările dezvoltate, dt si țările în 
curs de dezvoltare, pentru a se sta
bili o strategie globală în cadrul că
reia să se găsească soluții proble
melor stringente ale subdezvoltării.

După părerea Partidului Comunist 
Român — a continuat vorbitorul — 
este necesar să întărim și mai mult 
conlucrarea si solidaritatea dintre 
partidele comuniste si muncitorești. 
Un rol important in Întărirea solida
rității și unității mișcării comuniste 
și muncitorești îl are respectarea 
principiilor autonomiei și indepen
dentei fiecărui partid, dreptului 'fie
cărui partid de a-și elabora linia sa 
politică, strategia si tactica revolu
ționară corespunzător condițiilor is
torice. naționale și sociale din pro
pria tară. Totodată, in actualele îm
prejurări internaționale, apreciem 
că aste necesar să se facă totul pen
tru Întărirea colaborării Intre parti
dele comuniste și muncitorești, so
cialiste. social-democrate, alte forte 
progresiste și democratice pe baza 
principiilor egalității și respectului 
reciproc. In lupta comună pentru li
bertate șl independentă națională, 
destindere si colaborare, pentru 
paoe și progres In Întreaga lume.

în încheiere, vorbitorul a adresat 
urări de succes deplin în înfăptuirea 
hotăririlor ce urmează să fie adop
tate tn cadrul lucrărilor. In activita
tea de viitor a Partidului Comunist 
din Argentina, consacrată apărării si 
promovării intereselor poporului ar
gentinian. cauzei păcii, securității si 
progresului social.

Sprijin eforturilor de pace în America Centrală 
ale „Grupului de la Contadora**
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LA PAZ 7 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută in capitala țării, 
ministrul bolivian al relațiilor exter
ne, Guillermo Bedregal, a atras aten
ția că o intervenție militară directă 
a S.U.A. împotriva Republicii Nica
ragua ar declanșa o situație similară 
războiului din Vietnam — transmite 
agenția Prensa Latina. El a subliniat 
că țara sa, ca și celelalte națiuni la- 
tino-americane, respinge în mod ca
tegoric acest tip de acțiuni, deoarece 
„nici un stat, oricît de puternic ar

fi, nu poate avea dreptul și autorita
tea de a Încălca dreptul popoarelor 
la autodeterminare".

Ministrul relațiilor externe al Bo- 
liviei a precizat că țara sa va pre
zenta Organizației Statelor Ameri
cane (Q.S.A.) — care urmează să se 
Întrunească la 11 noiembrie — o pro
punere privind soluționarea situației 
din America Centrală și a arătat că 
Bolivia sprijină Intru totul eforturile 
de pace in regiune întreprinse de 
„Grupul de la Contadora".

împotriva militarizării spațiului cosmic
rectorial al acestei companii, Intr-un 
interviu acordat televiziunii nipo- . 
ne. El a subliniat caracterul militar 1 
al acesttii program si problemele 
politice generate de .războiul ste- i 
lelor". ‘ |

cursei înarmărilor | 
financiare și tehnologice, ceea ce se i 
repercutează negativ asupra pro- / 
greșului economic, contribuie la 1 
menținerea sărăciei pe întinse su- i 
prafețe ale planetei noastre. Mi- ’ 
nistrul brazilian și-a exprimat spe- l 
ran ța că vor fi continuate eforturile / 
pentru oprirea cursei înarmărilor ț 
nucleare si reducerea tensiunii pe i 
plan internațional. ’

! 

in legături cu sporirea activităților l 
bazelor si protestul împotriva sosi- J 
rii in portul Limasol a navei mili- ' 
tare britanice „Entrepide". tn do- i 
cument se arată că bazele militare î 
constituie un mare pericol pentru 1 
toti cipriota. ț

<

, BONN 7 (Agerpres). — Concernul 
î electrotehnic vest-german „Sie

mens" nu intenționează să participe 
la realizarea programului american 
Inițiativa de Apărare Strategică, a 
declarat președintele Consiliului di-

In favoarea opririi
BRASILIA 7 (Agerprds). — Un 

conflict nuclear ar duce la dispari
ția civilizației umane, devenind 
astfel o enormă absurditate — a de
clarat ministrul brazilian al aface
rilor externe. Costa de Abreu So- 
dre. într-o alocuțiune rostită la 
Brasilia, el a subliniat că escalada
rea cursei înarmărilor nucleare 
duce la irosirea unor uriașe resurse

Miting la
NICOSIA 7 (Agerpres). -t- Din 

inițiativa Comitetului pentru apă
rarea păcii din Cipru, la Limasol 
s-au desfășurat o demonstrație si 
un miting de protest împotriva pre
zentei bazelor militare britanice in 
insulă. într-o rezoluție adoptată de 
participant se exprimă neliniștea

I
( 
J

I
*

î

Limasol

Alegeri municipale în Peru
LIMA 7 (Agerpres). — Duminică 

sint programate în Peru alegeri mu
nicipale. Ele sint apreciate de obser
vatori ca un test al popularității po
liticii promovate de actualul guvern 
A.P.R.A., al președintelui Alan Gar
cia, și. totodată, al audienței de care 
se bucură în rîndul alegătorilor pro
gramele de transformări preconizate 
de celelalte forțe politice din țară, 
în primul rînd de ..Stingă Unită" — 
alianță a forțelor democratice, popu
lare. Aceasta repropune in aceste 
alegeri pe candidatul ei. Alfonso 
Barrantes, președintele alianței. în 
funcția de primar al Limei.

în declarații făcute in aceste zile,

președintele „Stlngii Unite" a cerut 
asigurarea fermă de garanții consti
tuționale pentru toți candidați! care 
se prezintă în alegeri, respectarea 
întru totul a rezultatelor scrutinului, 
relatează agenția Prensa Latina.

Pentru susținerea acestei candida
turi, In capitala peruană a fost or
ganizat un miting electoral cu parti
ciparea a mii de persoane, de coali
ția „Stingă Unită". La această ac
țiune, consacrată încheierii campa
niei în vederea alegerilor municipale, 
au luat parte conducătorii Partidului 
Comunist, ai celorlalte formațiuni po
litice componente ale coaliției, oa
meni ai muncii, studențl din Lima.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ACREDITARE. Președintele Re
publicii Finlanda, Mauno Kolvisto, 
a primit, la Helsinki, pe Cornelia 
Teodorescu, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare In calitate 
de ambasador al României în 
Finlanda

TRATATIVELE SOVIETO—A- 
MERICANE DE LA GENEVA. Din 
Inițiativa delegației sovietice, vi
neri a avut loc la Geneva o șe
dință plenară a delegațiilor sovie
tică și americană la negocierile bi
laterale cu privire la armamentele 
nucleare și cosmice, relatează a- 
genția T.A.S.S. Delegația sovietică 
a prezentat propunerile U.R.S.S. 
referitoare la întregul complex de 
armamente nucleare și cosmice, 
conform rezultatelor Intîlnirii so- 
vieto-americane de la Reykjavik.

LA BEIJING s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Comisiei polono- 
chineze pentru problemele colabo
rării tehnico-științifice, anunță a- 
genția P.A.P. Cu acest prilej au 
fost semnate protocolul privind co
laborarea tehnico-științifică bila
terală în anii 1986—1990 și un plan 
de conlucrare pe perioada mențio
nată.

DECLARAȚIE. Aflat tn vizită 
oficială la Paris, primarul general 
al Berlinului occidental, Eberhard 
Diepgen, s-a pronunțat, Intr-o con
ferință de presă, în favoarea in

tensificării dialogului Est-Vest în 
toate domeniile. După opinia sa, 
relatează agențiile de presă, dialo
gul Est-Vest nu trebuie să se limi
teze doar la problema armamente
lor, fiind necesară extinderea rela
țiilor de cooperare și pe plan po
litic, economic, tehnic sau cultural.

CONVORBIRE. Cu prileîul parti
cipării la reuniunea de la Viena, 
între ministrul de externe al R.D. 
Germane. Oskar Fischer, si minis
trul afacerilor externe al R.F. Ger
mania. Hans-Dietrich Genscher, a 
avut loc o convorbire — transmi
te agenția A.D.N. Oskar Fischer a 
apreciat că aderarea sau sprijinul 
acordat programului cunoscut sub 
denumirea de „războiul stelelor" 
reprezintă un obstacol major tn 
calea realizării de progrese privind 
reducerea si eliminarea completă a 
tuturor armelor nucleare. Hans- 
Dietrlch Genscher a subliniat in
teresul tării sale fată de continua
rea procesului C.S.C.E.. care oferă 
încă o sansă dezvoltării unor re
lații de bună vecinătate între cele 
două state germane — transmite 
agenția A.D.N.

O NOUA sesiune a consi
liului MINISTERIAL AL C.E.E. 
După cum informează agenția 
France Presse. în ziua de 10 no
iembrie se va desfășura la Londra 
o nouă sesiune a Consiliului Mi

nisterial al Pieței comune, consa
crată combaterii terorismului.

CONVORBIRI FRANCO-SPA- 
NIOLE. Primul ministru al Fran
ței. Jacques Chirac, a efectuat o 
vizită de o zi la Madrid, unde a 
avut convorbiri cu omologul său 
spaniol. Felipe Gonzalez. După 
cum relevă agenția Reuter, au fost 
examinate probleme bilaterale, cu 
prioritate intensificarea cooperării 
tn acțiunile de combatere a tero
rismului care se manifestă în cele 
două țări, precum și relațiile Est- 
Vest. evoluția situației din Medi- 
terana si Orientul Mijlociu.

„GENERAL MOTORS" A A- 
NUNȚAT CA VA ÎNCHIDE 11 
DIN ÎNTREPRINDERILE SALE, 
concediind astfel 29 000 de persoa
ne. transmite agenția U.P.I. Con
ducerea companiei tși motivează 
decizia Prin dificultățile tntîmpina- 
te tn ultimul timp, materializate 
prin pierderi de 338 milioane do
lari. In cel de-al doilea trimestru 
al anului în curs. Unitățile ce vor 
fi închise se află tn statele Michi
gan. Ohio. Missouri și Illinois.

REZERVELE DOVEDITE DE 
TITEI ALE CELOR 13 STATE 
MEMBRE ALE O.P.E.C. (Organiza
ția Țărilor Exportatoare de Petrol) 
sint de 509.92 miliarde barili, adică 
68.8 la sută din resursele mondia
le. se arată într-un raport al or

ganizației dat publicității Ia Viena. 
Raportul are tn vedere datele exis
tente la sfirsitul anului trecut. 
Cele mal mari zăcăminte de țiței.
dintre statele membre ale O.P.E.C., 
le detine Arabia Saudită. cu 171,4 
miliarde barili.

DEMONSTRAȚII ÎN SICILIA. în 
mai multe localități din Sicilia s-au 
desfășurat demonstrații ale tinere
tului in semn de protest împotriva 
acțiunilor criminale ale Mafiei in 
sudul Italiei. în cursul demonstra
țiilor, organizate din inițiativa Fe
derației Tineretului Comunist Ita
lian, s-au cerut măsuri eficiente 
împotriva Mafiei.

15,8 MILIOANE DE ȘOMERI ÎN 
TARILE C.E.E. Comisia C.E.E. a 
adresat un apel guvernelor, patro
natului și sindicatelor din cele 12 
țări membre pentru a elabora o 
strategie comună de combatere a 
șomajului, flagel care a continuat 
să se agraveze in ultima vreme în 
Europa occidentală, transmite agen
ția Reuter. Potrivit unui raport al 
Comisiei dat publicității la Bruxel
les, numărul șomerilor înregistrați 
oficial tn țările C.E.E. se ridică la 
15,8 milioane, ceea ce reprezintă 
peste 11 la sută din totalul popu
lației active.

AUTORITĂȚILE SUD-COREE- 
NE AU CERUT CONDUCĂTORI
LOR A 14 SINDICATE SA PRO
CEDEZE LA DIZOLVAREA A- 
CESTOR ORGANIZAȚII ale oa
menilor muncii pină la sfîrșltul 
anului, anunță agențiile Interna
ționale de presă. Liderii sindicali 
au fost amenințați cu pedepse cu 
închisoarea in cazul în care nu vor 
transpune în viață cererea „guver
nului". Hotărirea autorităților a 
fost motivată prin implicarea or
ganizațiilor sindicale în recentele 
demonstrații de protest împotriva 
politicii antipopulare a regimului 
de la Seul.

Yasuhi.ro

