
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1TI-VĂ!

inteia
Idei și teze din gîndirea

tovarășului Nicolae Ceaușescu
POPORUL MUNCITOR UNIC

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
perspectiva unei noi calități

a structurii sociale a României (»)
Anul LVI Nr. 13 753

j,
Duminică 9 noiembrie 1986 Prima ediție 6 PAGINI 50 BANI

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ ADUNĂRILE
DIN AGRICULTURA GENERALE

temeinic cunoscută și aplicată

toate unitățile!

ALE
OAMENILOR

în prima parte a dezbaterii, apărată !n nr. 13 752 
din 8 noiembrie a.c., a fost relevat faptul că unitatea 
întregului popor în jurul partidului, coeziunea națiu
nii noastre socialiste constituie o valoare fundamen
tală a vieții noastre sociale, una din acele cuceriri 
istorice, revoluționare ale poporului care stă la baza 
marilor sale înfăptuiri de pînâ acum și a celor pro
iectate în perspectivă. Ea nu a apărut ca un produs 
spontan all dezvoltării social-istorice. ci s-a modelat si 
cristalizat de-a lungul multor veacuri de luptă ale po
porului nostru pentru a-și consacra voința- de a fi el 
însusi, de a fi s-tăpin pe soarta sa, de a-si croi făgașul 
existenței sale potrivit cu nevoile, aspirațiile si felul 
său de a simți si a gindi.

în suita momentelor istorice cruciale care au pe
cetluit unitatea poporului român 
de auT Marea Unire de la Alba 
înfăptuire vom sărbători curîrid

se înscrie cu litere 
Julia, de la a cărei 
68 ' ' -de ani. Crearea

statului național român modern a deschis un nou țl 
larg făgaș înaintării tării pe calea progresului social- 
economic, pe calea afirmării depline a libertății si uni
tății naționale prin libertatea și dreptatea socială, cale 
inaugurată de revoluția și construcția socialistă. Pe 
acest drum l-a fost poporului nostru demn și dîrz con
ducător Partidul Comunist Român, care, prin întreaga 
sa activitate eroică, a dovedit că este ființă din ființa 
neamului, că este forța politică destinată de istorie să 
conducă națiunea spre împlinirea înaltelor sale 
aspirații.

Anii construcției socialiste, cu deosebire perioada 
inaugurată de Congresul al IX-Iea al partidului, au 
imprimat valențe noi manifestării unității poporului. 
Complexele procese sociale ce au loc in prezent in 
societatea noastră, implicațiile ce le determină In 
viitorul comunist al României își propune să le releve 
în continuare dezbaterea noastră.

Ne apropiem de încheierea acestui 
an agricol, an în care — așa cum sub
linia secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvîntarea rostită ia marea adunare 
populară din municipiul Slatina,, pri
lejuită de sărbătorirea „Zilei recol
tei" — deși nu am avut cele mal 
bune condiții climatice, s-a obți
nut pe întreaga țară o producție de 
cereale de peste 28 milioane tone, 
precum și rezultate bune la plantele 
tehnice și în celelalte sectoare ale 
producției agricole.

Așadar, în acest an s-a putut de
monstra convingător că, în fiecare 
unitate agricolă, în toate județele 
țării, pe ansamblul agriculturii noas
tre socialiste, există pe de o parte o 
bogată și foarte bogată experiență în 
realizarea unor producții bune și 
foarte bune, atît la plantele cerealie
re, plantele tehnice, cît și în zooteh
nie și celelalte domenii ale producției 
agricole, iar pe de altă parte că 
există mari rezerve care trebuie 
Bă fie mai bine puse în va
loare. Dacă într-o unitate s-a obți
nut o producție mare, la una sau mai 
multe culturi, în mod logic aceasta 
înseamnă că și în unitățile vecine, 
care, în linii generale, dispun de ace
leași condiții pedoclimatice și clima
tice, se pot obține producții mari. O 
cercetare cît de sumară a faptelor 
arată că, acolo unde în aceleași con
diții se obțin rezultate diferite, 
cauzele le reprezintă diferențele în 
modul de organizare a activității, în 
calitatea muncii oamenilor, în răs- 
ounderea celor învestiți cu sarcina 
.e a asigura organizarea și condu

cerea proceselor de producție. Pe 
scurt, este vorba de manifestarea 
unor adinei diferențe în spiritul de 
răspundere al celor chemați să lu
creze pămîntul, să asigure realizarea 
producțiilor stabilite. Tocmai de 
aceea cunoașterea, nu în general, ci 
la modul foarte concret a celei mai 
bune experiențe, stabilirea măsuri
lor practice pentru aplicarea ei în 
toate unitățile agricole constituie o 
cale dintre cele mai importante de 
ridicare a tuturor unităților Ia nive
lul celor fruntașe.

începe acum o perioadă de inten
se pregătiri pentru producția anului 
viitor, producție care, așa cum a ce
rut secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie 
să fie și cea mai mare din istoria 
țării. Pe baza indicațiilor și a sarci
nilor trasate de secretarul general al 
partidului, în toate județele sînt în 
plină aplicare programele speciale 
privind creșterea producției în dife
rite sectoare din agricultură. Acum 
se execută arăturile de toamnă, sînt 
în curs de desfășurare revizuirea și 
repararea tractoarelor și a mașinilor 

gricole ; se pregătesc semințele 
entru culturile de primăvară ; se 

execută pe un front larg fertilizarea 
solului cu îngrășăminte , organice și, 
în curînd, vor avea loc ample ac
țiuni de ridicare a nivelului de pre-

gătlre profesională a tuturor lucră
torilor din agricultură.

Acestea sînt doar clteva din direc
țiile principale care trebuie să mo
bilizeze în această perioadă toate 
forțele din agricultură pentru a se 
asigura toate condițiile ca într-ade- 
văr anul viitor să se realizeze cea 
mai mare producție agricolă.

La loo de frunte însă în progra
mul, în strategia generală privind 
pregătirea cit mai temeinică a pro
ducției din anul viitor, se situează, 
trebuie să se situeze, analiza aprofun
dată a modului in care s-a lucrat in 
acest an. Stabilirea exactă a procedee
lor, a metodelor care s-au dovedit cele 
mai bune, nominalizarea neajunsuri
lor și a cauzelor care le-au generat și, 
în consecință, a măsurilor concrete ce 
se impun a fi luate pe unități, fer
me și formații de lucru trebuie să 
constituie acum preocuparea de că- 
pătîi a fiecărui colectiv de muncă 
din fiecare unitate agricolă. în a- 
ceastă complexă și vastă analiză co 
trebuie Întreprinsă în toate unitățile 
agricole și în toate fermele de pro
ducție, pe primul plan trebuie să se 
situeze măsurile pentru aplicarea șl 
generalizarea celei mai bune expe
riențe din județ sau din altele.

Desigur, se vor organiza vizite Ia 
unitățile fruntașe, lntîlniri între spe
cialiști șl cadrele de conducere din 
unități, între mecanizatori și coo
peratori. Dar nu vizitele și întilni- 
rile de schimb de experiență ca ata
re pot rezolva problema, ci modul 
în care este recepționată și înțelea
să experiența bună și, mai departe,,, 
modul în care se trece la lucra pen
tru aplicarea ei în funcție de condi
țiile și posibilitățile concrete din fie
care unitate și de la fiecare loc de 
muncă.

Practica, experiența de pînâ acum 
dovedesc că au procedat bine acele 
organe județene de partid și agri
cole, acele conduceri de unități care, 
preocupate fiind de cunoașterea șl 
aplicarea celei mai bune experiențe, 
nu s-au limitat doar la îndemnuri 
sau apeluri generale, cl au stabilit 
programe concrete în acest scop, 
liste de măsuri clare și precis for-

mulate, eu adresă precisă, cu ter
mene și responsabilități precise,* șl, 
In același timp, cu măsuri de con
trol, de verificare permanentă a mo
dului în care se aplică aceste pro
grame. Acest mod de lucru foarte 
concret a determinat o schimbare 
radicală a atitudinii față de expe
riența bună, o angajare a tuturor în 
aplicarea celor mai bune soluții pen
tru creșterea puternică a producției 
agricole.

Experiența înaintată, unul din bu
nurile de mare valoare create de 
oamenii muncii sub conducerea 
partidului In toate domeniile, inclu
siv în agricultură, trebuie tratată ca 
atare, ca un bun de mare valoare, 
ca o pîrghle esențială de progres în 
toate sectoarele de activitate, pentru 
realizarea de producții tot mai mari 
în agricultură.

Așa cum In repetate rtndurl a sub
liniat secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este 
hotărîtor — In spiritul comanda
mentelor noii revoluții agrare — să 
se asigure obținerea de producții 
constant mari, sigure șl stabile, 
medii multianuale ridicate și o 
activitate la parametri economici 
inalți Ia toate culturile și in toate 
ramurile producției agricole — in 
producția cerealieră. Ia plantele teh
nice, în zootehnie. In sectoarele de 
mecanizare, mică Industrie și cele 
anexe — din care să rezulte în final 
o activitate economică pozitivă, su
perioară, cu rezultate financiare pe 
măsură. Preocupările pe această li
nie, a asigurării unor producții con
stant bune șl a unor rezultate supe
rioare in toate sectoarele producției 

pe care le manifestă orga- 
și»organeie de phrtid, cele 
conducerile de unități, își 
reflectarea In paginile zia- 
rubricile special consacrate

agricole, 
nizațiile 
agricole, 
vor găsi 
ralul Ia 
acestor probleme, astfel Incit ele să 
contribuie Ia un larg și fructuos 
schimb de experiență, în folosul fie
cărei unități a agriculturii noastre 
socialiste, in scopul înfăptuirii nea
bătute a obiectivelor noii revoluții 
agrare la toate culturile și în. toate 
domeniile producției agricole.

în consens cu sarcinile Ce revin propagandei, mijloacelor de in
formare în masă în această permanentă și vastă activitate de pre
zentare, însușire și generalizare a experienței bune, „Scînteia" își 
propune să continue suita de anchete șt articole consacrate activi
tății din acest domeniu, si pună la dispoziția cititorilor, interesați 
experiența unităților care au obținut producții mari la diferite cul
turi, ca și în activitatea de producție și cea economică în ansamblu.
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SjUnp revoluționar, 
oameni reVohtționari

Un „poligon de încercare" al noului, 
unde fiecare este elev și examinator 

al propriei pregătiri
„Nu se pot fabrica ma

șini noi'cu tehnologii vechi" 
— ne-a spus la un moment 
dat inginerul Petru Hațe- 
gan. șeful biroului de orga
nizare a producției la între
prinderea „înfrățirea" din 
Oradea. Aserțiunea este de 
domeniul evidenței, dar ea 
este doar o parte din ade
văr. este doar începutul 
unei demonstrații pe care 
inginerul Hațegan și tova
rășii săi de muncă ne-o 
vor face în cursul do
cumentării noastre. Fina
lul ei : nu se pot con
strui mașini noi decit 
cu oameni noi — cu oa
meni de o înaltă profe- 
sionalitate. competenți. de
votați muncii lor. stăpîni 
pe cunoștințele lor. pasio
nați, cu un vast orizont po
litic și cultural, hotărîți să 
dedice tot ceea ce este mai 
bun în ființa lor efortului 
de ridicare a patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație — într-un ouvint, 
revoluționari.

„înfrățirea" din Oradea, 
unitate reprezentativă pen
tru industria noastră con
structoare de mașini, este 
un adevărat „poligon de în
cercare" a noului. Progre
sul tehnic pătrunde aici cu 
pași mari. Un singur exem
plu, dar edificator : dacă 
în 1980 mașinile cu coman
dă numerică fabricate la 
„înfrățirea" reprezentau 4 
la sută din producție, as

tăzi ele au o pondere de 31 
la sută. Este limpede că 
pentru cei cinci mii de oa
meni ai muncii de aici mo
dernizarea producției și a 
muncii constituie o realita
te prezentă zi de zi in 
cîmpul preocupărilor lor, că 
este trăsătura definitorie a 
activității lor, a istoriei 
unității.

Istorie care a fost și este 
marcată decisiv de prezen
ta în mijlocul colecti
vului, în repetate rîn- 
duri. a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Li
niile directoare pe care 
le-a indicat, sarcinile stra
tegice de dezvoltare pe 
care le-a stabilit de fieca
re dată în vizitele sale de 
lucru după consultări cu 
muncitorii și cu specialiș
tii, elanul revoluționar pe 
care l-a imprimat au făcut 
posibilă ascensiunea spec
taculoasă a unei întreprin
deri care astăzi fabrică ma- 
sini-unelte la nivelul teh
nicii mondiale, adevărat 
avanpost al progresului în 
industria noastră.

Ce a însemnat traducerea 
In viată a acestor sarcini 
de supremă onoare ? Zile 
si nopți de muncă încor
dată. de nemulțumire crea
toare. de gîndire, de stră
danii. de succese și de 
eșecuri, de reluări stărui
toare care, toate Ia un loc. 
au făcut ca în douăzeci de

ani întreprinderea să-și 
schimbe cu totul înfățișa
rea. Să schimbe radical 
producția ei. Să se schim
be locul ei în configurația 
generală a industriei noas
tre.

...Si. mai cu seamă, să 
se schimbe oamenii.

CINE SÎNT OAMENII de 
Ia „înfrățirea" și cum se 
perfecționează ei 7 începu
tul răspunsului la această 
întrebare îl aflăm de la 
maistrul Dumitru Blaga, 
președintele comitetului 
sindicatului întreprinderii :

— La noi există un de
calaj între categoria de în
cadrare a lucrărilor și ca
tegoria de încadrare a mun
citorilor. în favoarea lu
crărilor. Este mai mare a 
lucrărilor. Ce demonstrea
ză asta ? Două lucruri : în- 
tîi. dezvoltarea tehnică in
tensivă a întreprinderii ; 
apoi, că trebuie să ne ocu
păm cu toată seriozitatea 
de perfecționarea profesio
nală a oamenilor pentru a 
avea forță de muncă la 
nivelul dotării tehnice. 
Cum se vede, perfecționa
rea tehnicii este o cerință 
determinată obiectiv, foar
te concretă, o necesitate 
imediată...

Georqe-Radu 
CH1ROV1CI

(Continuare tn pag- a V-a)
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0 profunda schimbare 
în relațiile sociale 

și de clasă, în gîndirea 
și munca întregului popor

A. Sida : Unitatea socialistă a so
cietății noastre este un proces cu 
ample ți profunde deschideri în 
perspectiva devenirii comuniste a 
țării. Marile acumulări cantitative 
impun trecerea la o calitate nouă, 
superioară si în sfera structurii și

raporturilor sociale el de clasă. în 
conținutul, forma ți amploarea 
schimburilor de activități dintre ele, 
în poziția față de proprietatea asu
pra mijloacelor de producție, în lo
cul ți rolul lor în organizarea ți con
ducerea proceselor economico-sociale 
ți al societății în general, în condi
țiile materiale ți spirituale de viață 
și de realizare umană, în profilul 
moral-volitiv, al intereselor și con
științei sociale. Toate acestea sînt de 
natură să confere profilului comu
nității noastre social-istorice socia-

-
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liste în dezvoltare o calitate nouă, 
superioară.

Cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
TII-lea al oamenilor muncii oferă un 
prețios și bogat set de idei și gene
ralizări proiectiv-prospective cu pri
vire la rezultanta și finalitatea ridi
cării conținutului alianței colaborării 
și frăției dintre clasele și categorii
le sociale la cea a unității, cristali
zată sub forma și în conținutul ca
tegoriei de „popor muncitor unic".

Este meritul incontestabil al se
cretarului general al partidului de a 
fi sesizat perspectiva dialecticii 
schimburilor care determină in mod 
obiectiv-necesar evoluția structurii 
și raporturilor sociale spre o aseme
nea direcție, de a fi formulat încă 
de la Congresul al IX-lea, în cadrul 
Programului pe termen lung al parti
dului, originalul concept de „popor 
muncitor unic", ca desemnînd de 
fapt forma de comunitate umană a 
societății comuniste. Prin recenta 
subliniere făcută la Congresul al 
III-lea al oamenilor muncii, catego
ria de „popor muncitor unic" apare 
într-o lumină mai apropiată și mai 
clară, ca fiind o treaptă calitativă de 
afirmare a unității socialiste, a co
munității noastre social-istorice, adi
că a „noii națiuni socialiste unitare".

I. Leicu : Unitatea socialistă a po
porului nostru se afirmă și se dez
voltă o dată cu făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și cu 
înaintarea României spre comunism. 
Acest fapt se datorează acțiunii con
vergente a unor variat! și multipli 
factori obiectivi și subiectivi, econo-

Combinotul de îngrășăminte chimice Slobozia (Continuare in pag. a IV-a)

„Ceea ce face România pentru pace

Sîntem un popor care se 
construiește pe sine însusi în 
sensul viitorului tot mai 
prosper, construind o tară tot 
mai prosperă, liberă, inde
pendentă. O construcție emi
namente pașnică — așa cum 
este si firea poporului nos
tru. de milenii pașnic, dornic 
de colaborare nu numai in 
ceea ce-i este omului cel mai 
specific și cu totul Ia inde- 
mînă — MUNCA PAȘNICĂ, 
RODNICĂ, ci. nobil semn, 
caracteristic, al firii șl voin
ței lui — în construcția PĂ
CII pentru întreaga planetă. 
Așa vede el. poporul român, 
PÂCEA, ca o construcție, da 
un fel deosebit, e adevărat, 
dar CONSTRUCȚIE I Iar 
construcție e sinonim cu dez
voltare. Fapta fiecărpl zile de 
muncă intră în patrimoniul 
sacru al păcii și are semnă
tura fiecărui cetățean a! 
României socialiste. Milioane 
și milioane de semnături. în 
fiecare minut, in fiecare se
cundă de viață. Ne-o de
monstrează • cu prisosință 
sondajul nostru de opinie pe 
care-1 vom publica într-un 
serial de anchete începînd 
cu numărul de azi al zia
rului.

★
Prin glasul președinte

lui tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin 
strălucitele sale inițiative de 
pace, poporul nostru Isi ex
primă voința nestrămutată 
de a-si făuri prezentul si 
viitorul așa cum îl gîndește 
el. cum îl visează el. în de
plină libertate. într-un cli
mat care este permanent al 
muncii creatoare, constructi
ve. Concentrarea tuturor e- 
nergiilor sale în această di
recție constituie un luminos 
exemplu de dăruire pentru 
realizarea generoaselor idea
luri ale socialismului si co

munismului, mărețele zidiri 
ale epocii acesteia, epoca de 
aur a noii sale istorii, ridi- 
cîndu-se sub semnul vocației 
pașnice. De aceea, nici unui 
cetățean al acestei țări nu-i 
este indiferent ce se petrece 
în lume, cum evoluează lu
crurile pe plan mondial, cum 
ar trebui ele să se rezolve, 
în ce sens, cu ce mijloace.

Acest comentariu de în
ceput al Investigației noas
tre. sinteză succintă a dis
cuției cu inginerul Gheorghe 
Apăvăloaie, de Ia întreprin
derea antrepriză generală de 
construcții industriale-Argeș, 
nl s-a părut caracteristic 
pentru starea de spirit a mi
lioanelor și milioanelor de 
oameni al muncii din patria 
noastră, conștienți de res
ponsabilitățile lor prezente 
și, mai ales, viitoare.

— Te gindești tot timpul la 
destinul construcției la a că
rei înfăptuire ai pus tot ce-ai 
avut mai bun ca fantă și 
gind — ne explica interlocu
torul nostru, in timp ce ne 
prezenta noua hală monobloc 
realizată de brigada sa la 
întreprinderea de autoturis
me de la Colibași. Vedeți, 
această construcție face par
te din amplul program de 
dezvoltare si modernizare al 
acestei mări unități construc
toare de mașini. Ne-am stră
duit să construim într-un fel 
deosebit, mai repede, mai 
bine, mai ieftin si mai trai
nic. Priviți-o, totul este gata, 
un spațiu tehnic ce se întin
de pe o suprafață de 50 000 
mp. Cite probleme nu ne-am 
pus. cite soluții cît mal e- 
ficace nu am căutat noi. cu 
tetii. muncitori, maiștri, in
gineri. alegîndu-le pe cele 
mai potrivite. Construcția 
este realizată dintr-o struc
tură ușoară metalică, forma

tă din ferme transversale si 
longitudinale, si acoperită cu 
plăci de beton subțiri. închi
se cu azbociment termoizo- 
lant și prevăzute cu lumina
toare si ferestre laterale ce 
asigură un iluminat natural 
foarte bun. Hala poate fi 
considerată o constructie- 
unicat prin realizarea ei cu 
materiale ușoare si ieftine.

— Se pare că beneficiarul 
este mulțumit; a și început 
să-și instaleze utilajele, 
unele chiar lucrează — ob
servăm noi.

— Aici se desfășoară ope
rații de asamblare a carose
riilor. curățirea, grunduirea 
si vopsirea acestora pentru 
Dacia 1310. Observați că o- 
peratiile sînt complet auto
matizate si robotizate, aslgu- 
rindu-se o dublare a produc
tivității muncii, obiectiv al 
întregii noastre industrii tn 
cincinalul acesta. Iată că 17 
din cele 50 de linii de fabri
cație au intrat in funcțiune. 
Este si satisfacția noastră, a 
constructorilor, care, demon- 
tind schelele, vedem uzina 
intrînd imediat în funcțiune. 
Asa se întimplă peste tot in 
tara noastră, asa acționează, 
așa gindesc și simt milioane 
de oameni, punîndu-și sem
nătura pe realizări tot mai 
de seamă. Sint construcții 
ale păcii — mașinile de aici 
vor circula pe șoselele tării, 
dar si pe șoselele a zeci de 
alte țări cu care avem strîn- 
se relații de colaborare. Ori
cine își poate da seama că, 
dedieîndu-ne unei munci 
atît de pașnice, nu putem să 
nu ne socotim puternic an
gajați în sprijinirea politicii 
tării noastre atît de con
structive în asigurarea păcii
(Continuare în pag. a IV-a)

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE! OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE! TINERI Șl TINERE!
«

Să dovedim prin votul nostru la referendumul din 23 noiembrie voința 

nestrămutată a poporului român de înfăptuire a dezarmării și asigurare a păcii, 

angajarea sa fermă în marea luptă a popoarelor pentru o lume fără arme și războaie I
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acâ oamenii sint in fapte, iar faptele sint ale oamenilor, 
atunci... fapte. Adică ceea ce rămirte cu și după noi. Și in 
această săptămină faptele - criteriul adevărurilor noastre — 
au venit să confirme o dată mai mult hotărirea unanimă, 

nestrămutată de a face totul pentru construirea viitorului comu
nist al patriei. Colective de muncă de pe întreg cuprinsul țării, 
localități mari și mici, întregi ramuri industriale, lucrători ai 
ogoarelor, constructori, mineri, energeticienl și-au sporit și mai 
mult eforturile in această săptămină pentru a îndeplini în con
diții exemplare programele stabilite, indicațiile și orientările 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceoușescu. 
Dintr-un colț de țară ne-a parvenit știrea unor importante creș
teri ale productivității muncii ; dintr-altul vestea îndeplinirii 
înainte de termen a planului de export ; energeticienii unei 
termocentrale de mare pondere au pulsat peste prevederi pu
tere în arterele de forță ale țării ; o localitate se mîndrește 
cu o nouă fabrică ; altele, mai multe, cu cartiere noi de lo
cuințe.

Sint, toate acestea, fapte. In permanenta noastră ascensiune 
spre culmile societății pe care o năzuim ele vin să pună intr-o 
nouă strălucire cea mai importantă faptă - cu ample ecouri 
pe plan național și internațional - a acestei săptămîni ; șe
dința Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România care 
a dezbătut și adoptat Decretul privind organizarea și desfă
șurarea referendumului din ziua de 23 noiembrie 1986 în legă
tură cu reducerea de către țara noastră, cu 5 la sută, a arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. In această lumină — 
acum ca și totdeauna - faptele noastre de muncă sint fapte 
de pace. Pentru că, așa cum sublinia tovarășul 
Nicoloe Ceausescu în recenta cuvîntare rostită Io Marea Adu
nare Națională, „Dezbătind problemele internaționale și anga- 
jindu-ne de a acționa cu toată hotărirea în direcția soluțio
nării lor, pentru dezarmare și pace, este necesar să susținem 
această politică prin intensificarea eforturilor în vederea înfăp
tuirii neabătute a planului pe 1986 la toți indicatorii, punind 
astfel o bază trainică pentru realizarea întregului cincinal 
1986-1990, care asigură trecerea patriei noastre într-o nouă 
etapă de dezvoltare. Trebuie să avem permanent în vedere că 
dezvoltarea economico-socială constituie o porte integrantă a 
activității internaționale și că succesele in construcția socia
listă, în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al poporului, întărirea forțelor gene
rale ale patriei noastre constituie cea mai importantă contri
buție la lupta pentru soluționarea trainică o problemelor mon
diale, pentru dezarmare, pentru pace in lume I"

lată de ce considerăm faptele de muncă și de viață ca fapte 
pentru pace. Fapte... O parte dintre cele întilnite de repor
terii noștri în peregrinările profesionale ale acestei săptămîni. 
Fapte prezentate in această pagină nu atit cronologic, cît, mai 
ales, logic. In logica noastră ceo de toate zilele - LOGICA 
PĂCII.
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„Steaua" din Fieni
Pe la începutul acestui an. am 

avut prilejul să stăm de vorbă 
cu inginerul Gheorghe Banu, 
directorul întreprinderii „Steaua 
electrică" din Fieni. Subiectul dis
cuției ? Unitatea pe care o condu
ce. se înțelege. Aceasta încheiase 
anul 1985 cu rezultate remarcabile, 
pentru care avea să primească 
„Ordinul Muncii" clasa I. Dar în 
anul ce abia începuse, problemele 
îi luau parcă cu asalt pe produ
cătorii de lămpi electrice speciale ; 
cea care ar fi trebuit să-i îngrijo
reze cel mai mult fiind avalanșa 
de comenzi ce nu mal contenea — 
de la beneficiarii din țară, dar 
mai cu seamă de la firme de 
peste hotare. Diferența dintre vo
lumul cererilor și capacitatea în
treprinderii nu era deloc de 
neglijat.

Și, totuși, directorul afișa un 
aer ce contrasta cu situația deloc 
comodă în care se găsea. Oarecum 
contrariat, l-am întrebat : „Și ?“. 
„E foarte bine, ne așteptam să se 
tntîmple asta, ■ venit răspunsul. 
Peste 90 la sută din produsele 
noastre sint la nivel mondial. De 
asta sint attt de căutate. De alt

fel. două treimi din producție o 
livrăm la export. Iar In legătură 
cu problemele de care v-am vor
bit, doar nu credeați că o să ne 
găsiți frămîntlndu-ne acum mintea 
cu ele. Le-am și rezolvat. Acum 
avem soluții pentru flecare, far la 
timpul potrivit le vom aplica In 
practică".

Zilele trecute l-am relnttlnit pe 
inginerul Gheorghe Banu. „Cele 
de care v-am vorbit «tund le-am 
realizat în proporție de sută Ia 
sută — ne-a spus. Exemple con
crete 1 Păi. două noi capacități de 
producție au fost puse în func
țiune mai devreme, iar doi tineri 
ingineri — ii numesc pe soții Ve- 
lianu — au proiectat cea de-a 
treia mașină automată de ambalat 
becuri. Vom construi prin auto- 
dotare nu de trei ori mal mult® 
utilaje decît «nul trecut, ci un 
număr mai mare. Bilanțul ? 
„Steaua electrică" deține la or« 
actuală un avans de aproape o 
lună de zile in îndeplinirea sar
cinilor.

Gheorghe MANEA

Flori în „nopți-lumină"
Ora 22. Pe dealul din 

apropierea satului Saban- 
gia (Județul Tulcea). zece 
tractoare arau la lumina 
farurilor. Inginerul-sef al 
cooperativei. Ion Mitroi. șe
ful secției de mecanizare. 
Ion Cojocaru. împreună cu 
opt mecanizatori se în
dreptau spre deal. Totul 
era calculat, cind ajung in 
virf se face schimbul, me
canizatorii preiau din mers 
tractoarele, două vor fi 
conduse de inginerul-sef și 
șeful secției mecanizare.

Ttaărul inginer-șef îi «pu
ne șefului de secție : «în 
noaptea asta lucrez eu pe 
tractorul lui Mitică». Din 
ARO scoate un buchet de 
flori si se îndreaptă spre 
tractorul lui Dumitru Du
mitru.

— La multi ani. Mitică 1 
— zice inginerul-șef. îi dă 
florile. îi strînge mina și-l 
înlocuiește la volan.

— Luat cu treburile — 
zice mai mult pentru sine 
Dumitru Dumitru — uita
sem că astăzi e ziua mea

Maturitatea unui mesaj
al copiilor: PACE

Fotografie executată în cercul de specialitote al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Călărași

Trăim, alături de 21 copii, cu 
obraji îmbujorați de emoție, cu 
răsuflarea tăiată de încordare, un 
moment unic : Y09KIB, indicativul 
cercului de radio și goniometrie al 
Casei pionierilor și șoimilor patriei 
Călărași, se pregătește să intre in 
legătură directă cu cel de-al 15 000- 
lea corespondent. Este ora 13 și 11 
minute, joi, 6 noiembrie. Cine va 
fi ? — se citește in ochii sclipind 
de emoție al copiilor. Pe micul 
ecran aii televizorului — telex 
pentru radioamatori — apare indi
cativul ITG7GWA. Transmite, din 
Erevan, Leo. Copiii izbucnesc in 
aplauze. în timp ce instructorul 
lor, Gheorghe Rusnac, consemnea
ză în «Jurnalul de trafic* — cum 
numesc ei registrul în care sint 
trecu ți toți corespondenții de pe 
meridianele globului — indicativul 
șl numele noului corespondent. în 
codul lor internațional, pregătit 
din timp, copiii li transmit noului 
lor corespondent că el este cel de-al 
15 000-Jea prieten al lor. Li se 
răspunde că este foarte bucuros. 
Tot prin intermediul acestui in
genios aparat, realizat de miinile 
lndemînatice și mințile cutezătoa
re ale membrilor acestui cerc, se 
transmite un mesaj de data aceasta 
necodificat : „PACE", cuvint care 
nu mai are nevoie să fie tradus 
In nici o limbă din lume. Pe ecran 
apare „MIR", drept răspuns la 
mesajul copiilor români. Peste 
■numai cîteva minute, apar pe 
ecran, derulîndu-se două rinduri 
cu YR-YR, semn că cineva dorește 
să transmită. Și iată noul indica
tiv : EA4DKE. Este Federico, din 
Madrid. Apoi I5VIT. Este Vitorio, 
din apropiere de Florența. Li se 
transmite și lor același mesaj și 
se primește același răspuns.

Pînă ce Mirai Iosif, Cristian , 
Albu, Mariana Costache șl Marian 
Gheorghe, „veterani" ai cercului. 
Înregistrează pe casetă, pe bază de 
calculator, noi mesaje de pace către 
«Iți prieteni din lume, aparatura 
este trecută pe radio. în difuzor 
se «ude clar o voce : YO5COG din 
Blstrița-Năsăud. Copiii convereea- 
ră cu noul oareepondent de parcă 
s-ar cunoaște de dnd lumea. „Cum 
e vremea la vod — 11 întreabă 
Mirel. «Totul este alb st Încă

ninge». „La noi e soare și sint piu® 
12 grade".

Intre timp este gata Înregistrarea 
mesajului de pace pe care copiii 
doresc să-l transmită altor noi 
prieteni din toată lumea. La ora 12 
și 33 de minute, ora internaționa
lă. se intră ta legătură directă prin 
telex cu DK20M. Transmite un 
tinăr din R.F.G. Se face schimbul 
de mesaje. Copiilor le vine ideea 
să transmită „PACE" ta 8 limbi. 
Noul prieten din Germania l-a în
registrat și-l transmite și el tot în 
aceeași formulă. Pe măsură ce li
terele apar derulîndu-se pe micul 
ecran, copiii aplaudă bucuroși că 
ideea lor a fost apreciată de ttaărul 
german.

„Desigur, nu este prima dată dnd 
In cercul nostru stabilim legături 
cu radioamatori din toată lumea, 
transmițind tuturor mesajul de 
pace al tinerilor, al poporului nos
tru — ne spune malstrul-instructor 
Gheorghe Rusnac. Am așteptat insă 
cu nerăbdare această zi ta care 
aveam să intrăm ta legătură 
directă cu ceil de al 15 000-lea co
respondent al nostru. Copiii pre
gătesc in continuare noi mesaje de 
pace, pe care vor să le transmită 
în toate continentele, in toate ță
rile lumi;, atit prin viu grai, cit si 
cu ajutorul telexului pentru ama
tori. Este o inițiativă a lor. stimu
lată, fără îndoială, de noua iniția
tivă de pace a României, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, pri
vind referendumul din 23 noiem
brie. care va confirma în scris ho
tărirea unanimă a poporului nos
tru de a se trece la reducerea cu 
5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare".

Am mai rămas ta mijlocul aces
tor inimoși copii tacă multe minute, 
în care au fost stabilite legături. 
cu ndi corespondenți din India. 
Suedia. America. Prin eter străba
teau gîndurile sincere, frumoase 
ale acestor purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, adudndu-și ta 
felul lor. pe cit de inedit, pe attt 
de impresionant, părticica de con
tribuție la marele efort al întregu
lui nostru popor de mesager al 
păcii, ta aceste momenta ta oara 
omenirea are atita nevoia da pace.

Mihail DUMITRESCU

Verde 
la semafor

Luni, marți, miercuri... 
Primele trei zile ale a- 
cestei săptămîni. ingine
rul Traian Sabău. directo
rul Antreprizei de con
strucții căi ferate Rim- 
nicu Vîlcea. n-a putut fi 
găsit la sediul unității.

— Este Ia Berbești — a 
venit de fiecare dată, in
variabil. răspunsul celor 
ce ne-au răspuns la tele
fon.

Joi. dis-de-dimineată, 
ta sfîrșit l-am întilnit.

— Să discutăm ne drum 
— ne propune inginerul 
Sabău.

— încotro ?
— Se Înțelege, șpra 

Berbești.
— Ce aa tntimplă 

acolo 7
— Oho. cite nu se în- 

tîmplă 1 Și toate în aceas
tă lună. Cu investiția pe 
care o avem de realizat 
in bazinul carbonifer 
Berbești-Alunu. respectiv 
terminarea ultimului si 
celui mai lung tronson de 
cale ferată. măsurînd 
peste 20 km. am intrat, 
cum s-ar zice, in linie 
dreaptă. Angajamentul 
nostru este să terminăm 
această lucrare, de maxi
mă importantă pentru 
minerii vîlceni. pînă la 
30 noiembrie.

— Deci, peste o lună 
vom vedea prima garni
tură de tren fntrînd in 
depozitul de cărbune de 
la Berbești ?

— Nu peste o lună, ci 
peste trei săptămîni. Si 
nu numai la Berbești. ci 
si ta depozitul de la

Alunu. Din acest motiv 
am «decretat» in șantier 
mobilizare generală. Pe 
baza unul grafic riguros 
stabilit pe zile, chiar pe 
ore. cu responsabilități 
clare pe fiecare construc
tor. sfntem ferm hotărîti 
să terminăm toate lucră
rile și să dăm cît mai 
repede cale liberă ligni
tului spre electrocentrale. 
în acest efort s-au inte
grat cu aceeași răspunde
re și ceilalți participau ți 
la investiție, respectiv 
Antrepriza de tunele 
Brașov și Antrepriza de 
construcții căi ferate Si
biu. Colaborarea e per
fectă.

Zile de noiembrie, zile 
fierbinți pentru minerii 
Berbeștilor. dar si pentru 
constructorii căii ferata 
din zonă. Dovezile ne ies 
In tntîmpinare la tot pa
sul. Inginerul Virgil Mi
ele ne cere să notăm că 
terasamentele vor fi fi
nalizate chiar în această 
săptămînă. „Mai notați — 
Intervine inginerul Iu
lian Pîrlianu. șeful brigă
zii — că tot in această 
săptămînă vom mai în
cheia și lucrările de artă 
pe întreg traseul de cale 
ferată, precum si stația 
tehnică de la Alunu".

...Azi. clnd apar acesta 
rinduri. ta gara tehnică 
Alunu semaforul verde 
este pregătit să se aprin
dă. semn că prima garni
tură de tren poate intra 
In depozitul de cărbune.

Ion STANC1U

Un drum pentru toate anotimpurile
Stăteam lntr-uma din zilele tre

cute si priveam Dunărea la unul 
dintre vadurile Brăilei spre Insula 
Mare. Spectacolul — fiindcă spec
tacol este — se desfășura după re
gulile știuta : pînă să vină bacul, 
si oamenii, și vehiculele iși caută 
punctul de pe care consideră că se 
pot Lansa cu mai mult succes pe 
platforma împinsă de remorcher. 
Apoi manevrele de acostare, alipi
rea de ponton, ..funda ancora", în
fășurarea reglementară a parîmelor 
ta jurul babalelor încastrate pe 
chei. Apoi „plinul", „mola tot" și 
din nou traversare... Unii au im
presia că o astfel de operație e da 
tot simplă. Realitatea e alta, mai 
ales în perioadele de trafic intens, 
cind abia de ta poți strecura printre 
zeci de ambarcații. șlepuri, remor
chere, tancuri, cargouri, mal ales 
pe ceață, mai ales cind apele flu
viului se zgribulesc Intre maluri ca 
«cum. la cotele dictate da o vară 
cumplit de secetoasă...

— Hai cu mine la Mărașu. Am 
putină treabă acolo... In patru ore 
te-aduc înapoi. Îmi propune un 
prieten.

îi răspund că n-«m timp, dar nu 
mă pot opri «â-I Întreb :

— La... izolații «ceia ? în patru 
ore. dua-tators 7

— Păi nu știi T Toată magistrala 
• asfaltată, ptaă la Mărasu.

Nu, de asfalt nu știam. „Magis
trală" numesc oamenii locului șo
seaua oare taie acum Insula Mare 
a Brăilei ta două părți egale. N-a 
existat, a fost construită abia după 
ce, palmă cu palmă, a fost cucerită 
fosta baltă. Cucerită și dăruită a- 
griculturii. Acum, an după an. de 
pe cele 72 000 hectare ele «Bărăga
nului dintre ape» se obțin recolte 
comparabile cu cele culese de alții 
intr-un județ întreg. Ceea ce bine
înțeles că este un lucru foarte im
portant. La fel de important este 
insă și alt aspect. Anume ? Faptul 
că foștii „baltăgani" — așa îi nu
meau brăilenii pe cei care trăiau 
Intre brațele Dunării — au fost 
scoși din izolare. Cei din Mărașu, 
de pildă. Ca să ajungi la ei „pe fir", 
erai nevoit să-ți strecori vocea prin 
nu mai puțin de patru centrale te- 
lesfonioe. Cind simțeau apropierea 
iernii, mărășenii se aprovizionau 
pină și cu chibrituri pentru... pa
tru-cinci luni. Pe timpul anotimpu
lui reoe trăiau ca într-un veritabil 
■sediu. Iar asta se Întâmpla nu cu 
secole ta urmă, ci hăt. încoace, 
chiar după ce fusese ridicat digul 
proteguitor.

într-un reportaj re care l-am 
transmis «Scînteil» ta Ianuarie 1975 
spuneam I ....Să zicem ci vreți să
ajungeți la 44*51’ latitudine nordică

și 28'33’ longitudine estică, ta tara 
vînturilor turbate. După cum se a- 
rată natura in ziua cu pricina, aveți 
de ales între două drumuri : pe us
cat ori pe ană. Uscatul, adică digul, 
adică un val de pămint bătut. înalt 
cam de trei metri și cu veleități de 
șosea. Ploaia sau lapovița transfor
mă huma digului în capcană sau 
patinoar. Drumul ca drum dispare. 
Rămine apa. Cît se poate naviga. 
Nu mereu. Asta se întâmplă cind Ia 
radio se anunță că de la kilometrul 
cutare la kilometrul cutare «oe Du
năre curg sloiuri», ori «Dunărea 
este înghețată». în zilele cu pricina, 
dacă vreți să ajungeți la 44'51’ la
titudine nordică si 28°33’ longitudi
ne estică, nu mai aveți de ales între 
două drumuri. Stați acasă. Comuna 
Mărașu din Insula Mare a Brăilei 
este ceea ce se cheamă oficial «o 
localitate supusă izolării*. Deocam
dată".

Și tată că .acum, ta noiembrie 
1986, pot să scriu : Vreți să mergeți 
în comuna Mărașu ? Traversați Du
nărea cu bacul și luați unul dintre 
autobuzele care merg într-a>colo. în 
maximum două ore de mers pe ma
gistrala asfaltată. desetadeti la foș
tii izolați. Noul drum este pentru 
toate anotimpurile.

Mircea BUN'EA

de naștere. Băieți — se a- 
dresează celor care au 
coborit de pe tractoare —. 
hai acasă, că nu mal e 
mult pînă Ia șase, cind tre
buie să fim din nou aici. 
O săptămină. și după aceea 
vom avea timp de toate.

...Un fapt la prima vede
re obișnuit. Gestul ingine
rului Insă, prin simplitatea 
lui. l-a emoționat pînă la 
lacrimi pe mecanizator. Un 
fapt de profundă omenie.
Ne calai AM1HULESE1

Șantierul cît... o flotă

De la „casa împăcării" 
la „sfatul omeniei"

în bazinul Tîmavei Mari, 
între Mediaș și Dumbră
veni, se află comuna Bter- 
tan, ce depășește 3 500 de 
locuitori. Aici, in chiar 
centrul satului, se mai 
păstrează, ca o amintire, o 
Încăpere mică, căreia ptaă 
astăzi 1 s-a păstrat numele 
de „casa împăcării". în 
acest spațiu, destul de 
strimt, dotat cu un inven
tar minim : un singur pat. 
o singură farfurie, o singu
ră lingură, erau „închiși" 
de regulă tinerii soți care, 
din motive mai mult sau 
mai puțin reale, se aflau 
în pragul despărțirii. In
ventarul fiind unic trebuia 
folosit deopotrivă de amin- 
doi tinerii, ceea ce implica 
dialogul. Iar comunicarea 
devenea astfel primul pas 
spre împăcare.

Desigur „casa împăcării" 
are mal mult valoare de 
simbol local pentru că, 
astăzi, nimeni nu mai este 
„închis" aici. Deși, după 
cum spunea primarul co
munei, Vasile Oniga. nu 
toți oamenii s-au vindecat 
definitiv de orgolii, ambi
ții. de atitudini și fapte 
care contravin noii morale 
socialiste. Așa că. ta locul 
vechii „instanțe", la Bier- 
tan s-a instalat o alta nouă 
— sfatul omeniei, consti
tuit din oamenii cei mai 
respectați ai comunei. în 
fața acestei instanțe fără 
robă sint aduse toate ca
zurile ivite și supuse unei 
judecăți aspre. severe, 
omenești. Se judecă tot 
ceea ce viata, ca viață, 
poate afecta, prin accident, 
cursul armonios al lucru

rilor. Se judecă orice 
lucru, oricit de mic și neîn
semnat ar părea el, pen
tru că acesta, neglijat, 
poate deveni o problemă 
cu consecințe grave, atit 
pentru fiecare om ta parte, 
cît și pentru societate. 
Embrionul răului nu este 
lăsat să se dezvolte. în 
numele omeniei, al noii 
morale, al nevoii de a 
făuri un om nou.

în felul acesta, sfatul 
omeniei a ajuns instanța 
etică a Biertanului. Ca 
dovadă că nici un caz 
apărut aid n-a avut ne
voie de o altă instanță si
tuată ta afara perimetrului 
comunei.

Ion Owe NEMES

Nu de mult, navaliștil gălă- 
țeni au predat beneficiarului 
primul petrolier de 35 000 tdw. 
Apoi au făcut primele probe 
tehnologice de casă la nava 
universală de 15 000 tdw. pro
totip după care vor urma alte 
nave din această serie. Se 
află, de asemenea, in lucru, 
cîteva nave destinate expor
tului. Și iată că în aceste zile 
navaliștii gălățeni trăiesc un 
nou moment de sărbătoare. 
Despre ce este vorba ?

— Știți cu ce tonaj util 
s-au... împovărat apele Dună
rii aici, la Mila 80, din I960 
și ptaă acum ? — îmi răspun
de tot cu o întrebare Victor 
Ștefan, secretarul comitetului 
de partid al șantierului.

— Aștept să aflu.

— Cu două milioane tdw. 
Milioane care s-au adunat lan- 
sind în perioada amintită nu 
mai puțin de 214 nave mari
time, inclusiv platforme de 
foraj marin. Acesta este de 
fapt momentul de sărbătoare, 
jubileul pe care îl trăim în 
aceste zile.

Două milioane tdw, cifră ce 
reprezintă capacitatea utilă a 
navelor ce au cunoscut bote
zul apelor Dunării la Galați — 
iată unul din argumentele de 
forță ale izbinzilor de după 
Congresul al IX-Iea al parti
dului. Urmare a transpunerii 
în viață a prețioaselor indica
ții și îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, 
care în mai multe rinduri s-a 
aflat ta mijlocul navaliștilcr

gălățeni. în acești ani de rod
nică devenire, structura nave
lor realizate a evoluat rapid 
spre diversitate, complexitate 
și înaltă calitate. Au fost fău
rite nave, maritime si fluviale, 
cu parametri superiori, com
petitive pe plan mondial. Flo
tei românești, precum și par
tenerilor externi le-au fost 
livrate, printre altele, cargouri 
de linie de 15 000 tdw, navele 
din seria RO-RO, multifunc
ționale frigorifice, portcontei- 
nere. mineraliere de 55 000 tdw 
și, de curind, petroliere de 
35 000 tdw.

— Toate aceste lzblnzl pe 
care Ie remarcăm acum — ne 
spune inginerul Virgtl Ciubota- 
ru, directorul Șantierului naval 
Galați, s-au datorat efortului

navaliștilor de a îndeplini cu 
tenacitate revoluționară pro
gramele prioritare stabilite de 
conducerea de partid și de 
stat, z programe a căror apli
care a mai însemnat creșterea 
gradului de integrare cu in
stalații și echipamente ro
mânești, atingerea unui înalt 
nivel de tipizare, introducerea 
pe scară largă a noi tehnologii 
de fabricație, creșterea gradu
lui de saturare, de modulizare 
și agregatizare, de reducere 
sistematică a consumurilor de 
metal, combustibil și energie.

Se desăvîrșește astfel, pas 
cu pas, drumul aspirațiilor 
constructorilor de nave gălă
țeni, un drum ca urci spre 
noi culmi.

Ștefan DIM1TR1U

„Felix“ la Deva
De curind, pe cel mal nou șl modem bulevard al Devei, 

Decebal, Ia una dintre clădiri a apărut următoarea firmă: 
«Subunitatea de producere a calculatoarelor electronice 
din cadrul întreprinderii de calculatoare electronice Bucu
rești». Este de la sine înțeles că intrarea in producție a 
acestei unități aparținătoare unei ramuri de virf a eco
nomiei naționale constituie pentru industria întregului 
județ Hunedoara un bun prilej pentru asigurarea unor 
noi condiții în promovarea progresului tehnic și conti
nua îmbunătățire și perfecționare a tehnologiilor de lucru.

Șeful unității, inginerul electronist Tiberiu Bedea-Faina, 
ne-a vorbit cu pasiune despre realizările acestui inimos 
colectiv de muncă, despre preocupările viitoare. „Primul 
succes a fost înregistrat în urmă cu cîteva zile, ne spune. 
De pe liniile de montaj a apărut primul calculator elec
tronic de birou «Felix 130 P» (programabil) destinat, mai 
ales, activității de cercetare și proiectare. Cele peste 200 
de calculatoare produse pînă la această dată au fost foarte 
bine primite de către beneficiari". Si adaugă : „Ne 
bucură succesul obținut. El ne mobilizează la o activitate 
Si mai susținută".

Preocupările Întregului colectiv sînt acum orientate spre 
preluarea integrală de Ia întreprinderea tutelară a pro
ducerii tuturor părților componente ale calculatorului 
«Felix 130 P», introducerea în fabricație a modemurilor 
pentru legarea unor terminale la unitățile mlnisistemelor. 
Pentru asigurarea în întregime a reperelor necesare pro
ducerii calculatorului în cadrul subunității și pe plan 
local, s-au înfiripat primele colaborări cu întreprinderile 
„Chimica" și „Mecanica" din Orăștie, unde se vor realiza 
unele piese din mase plastice și metal. Colaborarea mai 
strtasă cu unele întreprinderi din județ creează pos’Rili- 
tatea introducerii în producție a unor noi echipamente ale 
tehnicii de calcul, cum sînt terminalele, tasturile și altele. 
Se prevede, in același timp, o strînsă colaborare cu spe
cialiștii de Ia Combinatul siderurgic Hunedoara și Com
binatul minier Valea Jiului in vederea modernizării spec- 
trometrelor de emisie optică și realizarea cuplării lor la 
un calculator de proces, acțiune ce se va generaliza apoi 
la nivelul economiei naționale.

Condițiile bune asigurate, temeinica pregătire a tinerilor 
din acest tinăr colectiv de muncă constituie garanția rea
lizării programelor stabilite în vederea continuei îmbună
tățiri a tehnicii de calcul, a tehnologiilor de lucru în uni
tățile economice hunedorene.

Sabin CERBU

Fotograful® paginii Eugen DICHISEANU 
___________________ J
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EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna l inteii
TĂRII -CIT MAI MULT ȚIȚEI!

PESTE 50 TONE OE CARTOFI LA HECTAR
- ii producție care se sprijinii, in bună 
măsura, si pe dezvoltarea... zootehniei

întreprinderea agricolă de 
stat Rădăuți are un profil 
de producție mixt, ponde
rea deținînd-o zootehnia. 
Unitatea are peste 20 OOO 
taurine, din care 2 560 sint 
vaci cu lapte, 1112 juninci 
gestante, 14 464 taurine la 
îngrășat și 1 880 tineret 
pînă la 18 luni. Creșterea 
unui asemenea efectiv de 
animale presupune eforturi 
serioase din partea oame
nilor. Amintind că între
prinderea a primit înaltul 
titlu de „Erou al noii re
voluții agrare" pentru pro
ducția de peste 50 tone 
cartofi la hectar, trebuie să 
spunem că și In zootehnie 
s-au obținut rezultate bune. 
Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, producția de 
lapte este cu 6 850 hl mai 
mare, chiar dacă efectivul 
de vaci este cu aproape 
100 capete mal mic. De 
asemenea, sporul zilnic în 
greutate pe cap de taurină 
este mai mare cu 27 grame 
decît cel planificat, ceea ce 
a făcut ca sporul total să 
fie de 1422 tone față de 
1 075 tone cit era prevăzut. 
Aceste rezultate sint rodul 
muncii oamenilor. între 
care se remarcă Inginerul 
Nistor Balțig, șeful com
plexului de lngrășare a 
taurinelor Rădăuți, unde 
sporul zilnic planificat 
pentru fiecare din cele 
7 270 taurine a fost depășit 
cu aproape 40 grame. 
Desigur, buna îngrijire și 
furajare a animalelor a fost 
hotărîtoare, complexul ob- 
ținînd o producție medie 
de 51.6 tone de masă-ver- 
de la hectar de pe o supra
față de 161 hectare. De alt
fel. cu cîțiva ani în urmă, 
acest complex a primit 
„Ordiriul Muncii" clasa I, 
pentru cel mai mare spor 
in greutate cu cheltuielile 
cele mai mici. Un alt 
„campion" al producțiilor 
mari este Dan Trufin, de 
la ferma mixtă Rădăuți, 
unde producția medie de 
rădăcinoase furajere a fost 
de peste 163 tone la hec
tar. Vorbind de producți
ile mari, se cuvine amintit 
și faptul că I.A.S. Rădăuți 
a mai primit. în 1972. „Or
dinul Muncii" pentru re
zultatele din sectorul ve
getal și din zootehnie.

în legătură cu experien
ța în domeniul culturii 
cartofului, am avut inter
locutor — și nu întîmplă- 
tor — pe inginerul Con
stantin Stogrea, care este 
director- tehnic al unității

din anul 1985. După ce a 
lucrat, în urmă cu mai 
mulți ani, la baza furajeră, 
a preluat ferma zootehnică 
Doi nești și a rentabilizat-o. 
A fost pus apoi în frun
tea fermei mixte Rădăuți 
și, după cum spun nu nu
mai colegii săi. ci și docu
mentele contabile, „a ren
tabilizat-o și pe asta și 
chiar din primul an a ob
ținut și beneficii".

— Cum au reușit oame
nii de aici să obțină pro
ducția de 50107 kg cartofi 
de pe fiecare din cele 298 
hectare ocupate cu această 
cultură ?

— Se poate afirma că 
producția-record din acest

că sînt suficiente 30—40 
tone gunoi de grajd la hec
tar. Aici însă, pentru re
colta anului 1986, s-au apli
cat, în medie, 80—90 tone 
la hectar. Fertilizarea s-a 
făcut prin conducte cu în
grășăminte semilichide. 
Pentru reușita metodei. în 
toate fermele zootehnice 
există stații de decantare 
a dejecțiilor. Practic, ferti
lizarea prin conducte, care 
seamănă cu irigarea prin 
brazde, poate fi efectuată 
și în perioada de vegetație, 
printre biloane, asigurîn- 
du-se și apa necesară 
plantelor. în 1986, la ferma 
Negostina, cartoful a fost 
fertilizat în acest fel și în

Rezultatele unei activități complexe 
și responsabile la I.A.S. Rădăuți

an a fost pregătită cu mult 
mai înainte. Noi am ur
mărit întotdeauna aplica
rea acelor tehnologii care 
să asigure sporirea produc
țiilor, însă de-abia după 
1976—1977, o dată cu dez
voltarea mai puternică a 
sectorului zootehnic și 
creșterea efectivului de 
taurine, au fost create con
dițiile materiale pentru 
sporirea randamentului la 
hectar. Mă refer la faptul 
că am putut să fertilizăm 
terenul cu cantități tot 
mai mari de Îngrășăminte 
naturale, folosirea acesto
ra fiind absolut necesară 
la cultura cartofului. Așa 
am reușit, după 1980, să 
depășim „pragul" de 30 
tone cartofi la hectar. Dacă 
în 1981 am obținut 32.9 
tone la hectar, în 1985 
producția medie a fost de 
48,3 tone la hectar, pentru 
ca anul- acesta, chiar în 
condiții de secetă accen
tuată, să ajungem la 50,1 
tone la hectar.

Desigur, acestea sînt pe 
scurt cele făcute la între
prinderea agricolă de stat 
Rădăuți pentru obținerea 
unei producții mari de 
cartofi la hectar. Sînt însă 
și multe lucruri de amă
nunt care privesc tehnolo
gia culturii și îmbunătăți
rea ei, pe care le-am aflat 
stînd de vorbă cu specia
liștii și muncitorii unității. 
Concret, despre ce este 
vorba ? în literatura de 
specialitate se apreciază

timpul verii, ceea ce a fă
cut ca producția medie să 
fie de 56 655 kilograme la 
hectar.

Creșterea randamentului 
la hectar la cultura carto
fului — apreciază specia
liștii cu care am stat de 
vorbă — necesită și îm
bunătățirea lucrărilor de 
pregătire a terenului. Și în 
această privință unitatea a 
acumulat o experiență 
bună. De exemplu, arătura 
adîncă de toamnă s-a efec
tuat la adîncimea de 30—32 
cm. în agregat cu grapa 
stelată. Ca atare, s-a rea
lizat o arătură uniformă, 
bine încheiată, gunoiul de 
grajd și resturile vegetale 
de pe planta premergătoa
re fiind bine încorporate 
sub brazdă. Pe terenurile 
cu un conținut mai ridicat 
de argilă s-a făcut șl sca- 
rificarea la o adîncime de 
50—60 cm. înainte de ară
tură, împreună cu gunoiul 
de grajd, au fost aplicate 
80 kilograme fosfor și 120 
kilograme potasiu substan
ță activă la hectar. Primă
vara. la pregătirea terenu
lui. acolo unde arătura a 
fost bine mărunțită din 
toamnă cu grapa stelată, 
s-a efectuat doar un sim
plu grăpat cu un agregat 
format din 6 cîmpuri de 
grape. O dată cu pregăti
rea terenului s-au aplicat, 
prin împrăștiere, cîte 450 
kilograme azotat de amo
niu la hectar. Ultima fer
tilizare, cu excepția fer

mei Negostina. s-a făcut la 
plantare, folosindu-se 300— 
350 kilograme îngrășăminte 
complexe pe bază de azot 
și fosfor la hectar.

Lucrările de întreținere 
s-au desfășurat mai ane
voios din cauza secetei. 
După plantare s-a urmărit 
distrugerea, ori de cîte ori 
situația a impus-o. a crus
tei, pentru ca masa bilo- 
nului să fie bine aerată. 
Ca lucrări de întreținere 
s-au executat două prașile 
mecanice, ultima fiind e- 
fectuată concomitent cu 
rebilonarea. Pe suprafețele 
pe care plantele erau mai 
puțin dezvoltate s-a făcut 
fertilizarea fazială cu 150 
kilograme azotat de amo
niu la hectar, aplicată 
înaintea celei de-a doua 
prașile.

în vederea recoltării, pe 
suprafețele destinate mate
rialului de sămînță, atunci 
cînd au reapărut primele 
semne de atac al manei, 
au fost distruși vrejii, în 
scopul prevenirii infectării 
tuberculilor. în timpul re
coltatului, care s-a efec
tuat în proporție de 60 la 
sută cu combinele, s-a ur
mărit livrarea zilnică a 
producției pentru a reduce 
pierderile prin deshidra
tare.

După cum se vede, au 
muncit bine lucrătorii de 
la I.A.S. Rădăuți în acest 
an. Ce îșl propun ei pentru 
1987 1

— Avînd oameni foarte 
buni, ne spunea directorul 
tehnic al unității. Intre 
care se remarcă oamenii 
de bază — mecanizatorii 
Nicolae Frasiniuc. de la 
ferma Negostina, Adrian 
Popescu și Dumitru Dumi- 
trasciuc, de la ferma mix
tă Rădăuți, Constantin Chi- 
țan, de la ferma Sinăuți. 
Gheorghe Luța și Dumitru 
Tobîcă, de la ferma Dor- 
nești, care au muncit zl 
și noapte cînd situația a 
cerut aceasta — precum și 
o bază tehnico-materială 
bună, vom putea depăși 
producția din 1986. Afirm 
aceasta ținînd seama și de 
lucrările de pregătire pe 
care le efectuăm acum, de 
faptul că avem suficiente 
îngrășăminte naturale pen
tru a face o bună fertili
zare, în funcție de cerin
țele solului din fiecare 
tarla.

Sava BEJINARIU 
corespondentul „Scinteii*

Gospodăria bună este cea la care rodesc 
bogat toate culturile, toate sectoarele
Pentru mulți mureșeni, 

numele întreprinderii agri
cole de stat Seuca este 
adesea asociat cu acela al
unei unități profilate pe 
cultura viței de vie. Expli
cația ar consta în faptul că 
I.A.S.-ul de pe Tîmava 
Mică are în cultură 445 
hectare cu viță de vie. alte 
10 hectare fiind destinate 
pepinierei de vită de vie, 
de pe care s-a obținut în 
anul trecut cea mai mare 
producție din țară — 81 666 
vită stas la hectar. Și to
tuși, realitatea, faptele ara
tă că în pofida condițiilor 
de sol (mai slabe decît ale 
multora din celelalte nouă 
unități similare din județ), 
I.A.S. Seuca are nu numai 
o structură agricolă com
plexă. dar a obținut și pro
ducții mari la toate cultu
rile. Să argumentăm.

Vom sublinia, Intîl de 
toate, că majoritatea tere
nurilor ce alcătuiesc su

de mai sus, se pune 
întrebarea : ce au între
prins specialiștii și cadre
le de conducere din aceas
tă unitate pentru crește
rea continuă a producți
ilor ; ce vor face în viitor 
pentru a obține producții 
la nivelul sarcinilor noii 
revoluții agrare ? în acest 
scop, considerăm ca inte
resantă experiența contu
rată a I.A.S. Seuca. unde 
priceperea specialiștilor, 
îmbinată cu hărnicia oame
nilor, a dus la creșterea 
producțiilor de care amin
team, la situarea acestei 
întreprinderi ca unitate-

cartării agrochimiee și pe- 
dologice s-au realizat, cu 
forțe proprii și asistența 
tehnică a OCOT, drenări 
subterane pe zeci de kilo
metri. Acțiunea a fost ur
mată, de la caz la caz, de 
nivelări și modelări ale 
solului, de defrișări, prin 
care suprafața arabilă nu 
numai că a rămas în mod 
constant la nivelul celei 
programate, dar a crescut 
în ultimii ani cu peste 30 
hectare. O altă remarcă : 
în urma unor temeinice 
studii asupra componenței 
chimice a fiecărei parcele, 
s-au efectuat lucrări de co-

în toate schelele petroliere — activitate intensă pentru
• ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE ACEST AN
• PREGĂTIREA PRODUCȚIEI DIN ANUL VIITOR

Ne-am referit și cu alte prilejuri Ia importanța cu totul deosebită 
pe care o are pregătirea temeinică pentru sezonul rece a instalațiilor 
petroliere. Experiența anilor trecuți a demonstrat că atunci cînd insta
lațiile de foraj și de extracție nu sînt pregătite corespunzător pentru 
a face față vicisitudinilor iernii, producția de țiței și gaze scade sim
țitor. Or, așa cum am arătat în prima parte a anchetei, întreprinsă in 
mai multe unități de producție petrolieră („Scînteia" nr. 13743), restanțele 
acumulate în acest an se datoresc în bună parte tocmai insuficientelor 
pregătiri cu care unitățile au intrat în iarna trecută. Se pune deci 
întrebarea : cadrele de conducere, specialiștii din unitățile de producție 
au tras învățămintele necesare din aceste situații și au luat măsurile 
ce se impun pentru desfășurarea în cît mai bune condiții a activității de 
extracție și foraj pe timpul iernii ?

Timpul este încă bun, dar 
iarna se apropie. Realizarea 
ritmică a olanului Ia producția de 
țiței și gaze naturale depinde, fără 
îndoială, in primul rînd de efortu
rile petroliștilor de la extracție, 
dar si de cele ale tovarășilor lor 
de la foraj. După cum o contribu
ție importantă o au muncitorii și 
specialiștii din întreprinderile pro
ducătoare de utilaj petrolier, 
precum și cei din unitățile de re
parații. S-au unit deci eforturile tu
turor oamenilor muncii cu sarcini în 
acest domeniu pentru a se asigura 
o bună pregătire a unităților petro
liere pentru activitatea din sezonul 
rece ?

In mod normal, conform progra
melor speciale întocmite din timp, 
pregătirile pentru sezonul rece tre
buiau încheiate pînă la această dată. 
Cum se prezintă lucrurile în reali
tate ? Să consemnăm pentru început 
cîteva din opiniile unor cadre de 
conducere din unități :

— Am terminat vină la 1 octom
brie reviziile la toate instalațiile e- 
lectrice și termice, pe circa 150 km, 
in sectoarele Jugureanu. Bordei Ver
de, Lișcoteanca, Priponești, Stăncuța 
șl Independența-Galați. Reviziile sta
țiilor de ană (pompe, conducte) s-au 
încheiat cu 15 zile înainte de terme
nul stabilit. De asemenea, au fost, re
vizuite instalațiile tehnologice, adică 
parcurile de separatoare, rezervoarele 
din depozitele centrale de țiței, sta
țiile de pompare. S-au asigurat sur
sele de încălzire a sondelor pe timpul 
iernii, fiind puse in stare de func
ționare și centrele de colectare a ga
zelor in zonele Jugureanu, Bordei

Verde și Lișcoteanca. Dar mai sint 
încă multe probleme de rezolvat. 
(Gheorghe Catrinescu, președintele 
consiliului oamenilor muncii de la 
Schela de producție petrolieră 
Brăila).

— Încă din luna iulie am reamintit 
șefilor de brigăzi greutățile cu care 
ne-am confruntat în iarna trecută și 
pe care trebuie să le preîntimpinăm. 
Pînă in prezent am fost dotați cu 
t.rolii noi pentru intervenții, iar pe 
cele cu stare de uzură avansată le-am 
trimis la reparații capitale. In ca
drul depozitului central de țiței a fost 
înlocuit cazanul vechi cu un cazan 
nou, de tip BA-4, modernizat și auto
matizat, cu un randament mult su
perior. S-au luat, de asemenea, mă
suri pentru protejarea și încălzirea 
instalațiilor de la sonde, conservarea 
utilajelor aflate Pe rampe, amena
jarea drumurilor vechi și încheierea 
lucrărilor pe o rețea de 30 km de 
drumuri pe structura Țiclenț Nord. 
Tot ceea ce cm făcut pînă acum 
pentru pregătirea activității din se
zonul de iarnă a determinat și în 
prezent sporirea producției zilnice 
de țiței. (Ing. Alexandru Doman. 
directorul Schelei de producție pe
trolieră Ticleni).

— Lucrările de pregătire pentru se
zonul rece în schelele de foraj de la 
Tirgu Cărbuneștl și Stoina tint mult 
rămase in urmă in privința asigură
rii încălzirii instalațiilor de foraj și 
a baracamentelor. In momentul de 
față, din cele 47 instalații de foraj nu 
sînt asigurate cu încălzire termică 
decît ...5. (Ion Gheorghiu, inginer-șeț 
mecano-energetic al Trustului de fo
raj-extracție Tirgu Jiu).

Dintre opiniile exprimate de in-

Schela petrolieră Brăila

terlocutorii noștri, unele sînt de-a 
dreptul surprinzătoare. Astfel, spe
cialistul trustului de la Tîrgu Jiu 
avea să declare în continuare că 
„timpul este încă bun și suficient 
pentru terminarea întregului pro
gram de lucrări, cu condiția ca fac-, 
torii de răspundere ai schelelor de 
foraj de la Tirgu Cărbunești si 
Stoina să întreprindă măsuri energi
ce pentru impulsionarea pregătiri
lor de iarnă". Dacă se pleacă de la 
ideea că este încă timp suficient 
pentru încheierea pregătirilor de 
iarnă, să ne mai surprindă faptul 
că în toate lunile de vară s-au pre
gătit pentru sezonul rece numai... 5 
instalații de foraj ? Ciudată optică 
a unui specialist care a uitat atît 
de ușor greutățile din primele două 
lumi ale anului acesta.

Cronos mai poate avea 
puțină răbdare ? D<lcă am pu' 
tea să dăm timpul înapoi măcar 
cu două luni de zile, sigur 
că altele ar fi concluziile cu 
privire la efectuarea lucrărilor pre
gătitoare de iarnă la Schela de pro
ducție petrolieră Brăila. Aceasta 
deoarece, conform graficelor de lucru, 
pregătirile trebuiau încheiate pînă 
la... 30 august de brigada de con
strucții antrepriză nr. 4 „Energope- 
t.rol“. Este vorba de finalizare;» lu
crărilor la conducta de apă (15,7 km) 
din zona Suțu—Oprișenești și con
ducta de țiței (11 km) din zona 
Lișcoteanca — Bordei Verde. Tot în 
același program se mai prevedeau 
urgentarea lucrărilor la conductele 
magistrale care leagă sectoarele între 
ele. la rezervoarele din depozite, ca 
și efectuarea reparațiilor capitale de 
drumuri în zonele Jugureanu, Pa
dina și Oprișenești. Pentru toate 
aceste lucrări, conducerea schelei a 
solicitat farului tutelar fondurile ne
cesare. iar acesta (Trustul de foraj- 
extracție Bolintin) comunică la 24 
octombrie, cu... maximă operativita
te. printr-un telex special, că s-au 
aprobat ceva mai mult de jumătate 
din fonduri, iar restul puțin mal 
tîrziu. în definitiv, ar fi putut să 
spună ing. Sebastian Stoian, de Ia 
biroul mecanic-transporturi din ca
drul amintitului trust : pentru ce 
atîta grabă ? Ați aflat cumva de la 
meteorologi că anul acesta mai vine 
iama ?

Sigur, dacă Cronos nu s-ar grăbi atît 
de mult, ar putea fi puse Ia timp 
în producție și cele 13 sonde care 
așteaptă încă formații de interven
ții cam de multă vreme. De aseme
nea. s-ar putea termina extinderea 
automatizării la încă 50 de sonde pe 
structura Bălăria din cadrul Schelei 
de producție Clejaini. Numai că 
toate aceste lucrări prevăzute în 
programul de realizare a planului 
de producție sînt mult rămase în 
urmă, iar timpul nu poate fi oprit.

Instalații care se repară, 
cu calm și nepăsare, un an 
întreg... Efectuarea 13 timp a pre
gătirilor de iarnă in schelele de pro
ducție petrolieră și de foraj depinde, 
așa cum spuneam, si de respectarea 
obligațiilor pe care le au furnizorii 
de materiale izolatoare, uleiuri și 
motorină speciale pentru sezonul 
rece. Numai că, pînă la această 
dată, în multe unități petroliere nu 
s-au asigurat cantitățile necesare de 
combustibil special cu grad scăzut 
de congelare. Se așteaptă mai întîi 
gerul și numai după aceea se va 
livra motorina specială ?

Desigur, sînt situații cînd termi
narea la timp a pregătirilor de iarnă 
nu mai este o problemă exclusivă 
a conducerilor schelelor șl trusturi
lor petroliere. Iată un caz, aproape 
ieșit din comun, care dovedește o 
gravă lipsă de respect față de mun
ca proprie, în primul rînd, și apoi 
față de munca altora. De la Trus
tul din Tîrgu Jiu, mal exact spus 
din unitățile aferente acestuia, s-au 
trimis la întreprinderea de reparații 
motoare grele și instalații pe
troliere — Poiana Cîmpina, uni
tate specializată a Ministerului 
Minelor, Petrolului și Geologiei, 12 
cazane de abur pentru reparații. 
Douăsprezece cazane care se puteau 
repera de cîteva ori în cele peste 
12 luni de cînd au ajuns la Poiana 
Cîmpina. Numai că ele nu s-au mai 
întors nici pînă în prezent în uni
tățile petroliere. Bine, bine, se poate 
spune, specialiștii de la Poiana 
Cîmpina au vrut, probabil, să pună 
la încercare răbdarea celor de la 
Tîrgu Jiu, dar aceștia chiar n-au 
fost deloc curioși ca într-un an 
întreg să vadă oare este soarta ca- 
zanelor ?

în fața acestei situații, am întrebat 
un specialist de la uzinele „Grivița 
Roșie" cam în cît timp se construieș
te un cazan de tipul celor trimise la 
Poiana Cîmpina ? „în mai puțin de 
o lună de zile" — a fost răspunsul. 
Concluziile se Impun de la sine. Și 
tocmai de aceea așteptăm măsuri 
ferme din partea ministerului, care 
trebuie să introducă mai multă 
ordine în activitatea unităților spe
cializate în repararea utilajelor. Și 
aceasta deoarece astfel de cazuri am 
mai întîlnit pe parcursul documen
tării noastre. Așa, de pildă, schela 
din Brăila a trimis la IRUEAR 
Cîmpina pentru reparații 5 redresoa- 
re de acumulatori din anul 1985 și 
de atunci le tot așteaptă. Sau ce pot 
spune conducătorii întreprinderii de 
utilaj petrolier și reparații — Te- 
leajen, care au primit tot din 1985 
de la Brăila două instalații de in
tervenție P 20 pentru reparații ca
pitale și de atunci... le tot repară în 
ritm de... nu, nu de melc, că și un 
melc ar fi putut să ajungă în acest 
timp de la Teleajen la Brăila.

Totuși, timpul nu așteaptă. Zilele reci de lamă îșl fac tot mai mult 
simțită prezenta. Este necesar deci să se impulsioneze lucrările pentru 
încheierea grabnică a tuturor pregătirilor pentru iarnă în schelele de 
producție petrolieră și de foraj. O pregătire deosebită, minuțioasă am 
putea spune, a fiecărei sonde, a fiecărui utilaj de intervenție. Așa cum 
s-a subliniat șl la recenta plenară a C.C. al P.C.R., pregătirea producției 
anului 1987 implică mari răspunderi și pentru cei ce muncesc in schelele 
de producție petrolieră și de foraj. Or, în acest domeniu, activitatea 
intensă de realizare a sarcinilor de plan pe acest an se armonizează 
perfect cu încheierea grabnică a pregătirilor pentru activitatea din peri
oada de iarnă, deci și pentru aceea din anul viitor.

Petre CRISTEA, Dumitru PRUNA, Candiano PR1CEPUTU

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

prafața arabilă a întreprin
derii o constituie solurile 
negre de fîneațâ cu exces 
de umiditate, cele cu ex
poziție nordică, terenurile 
aluvionare de luncă, cele 
puternic erodate și altele, 
care, potrivit aprecierii 
specialiștilor, o situează în 
zona a treia și chiar a pa
tra de favorabilitate. Pe a-

La I.A.S. Seuca, județul Mureș, 
cu părnint de categoria a treia și a patra 

-producții de Bărăgan

ceste terenuri, unitatea cul
tivă. alături de vița de vie, 
griu, orz. porumb, soia, 
cartofi, sfeclă de zahăr, 
mazăre, plante furajere. 
Pentru a ilustra saltul ca
litativ înregistrat de I.A.S. 
Seuca. în ultimii șapte ani, 
să punem față-n fată nive
lul producțiilor din anul 
1980 cu cele realizate în
1986, care, la principalele 
culturi, arată astfel : pro
ducția medie de griu a 
crescut de la 3 077 kg în 
1980 la 5 361 kg în acest 
an; cea de porumb boabe 
— de la 2 564 kg la 5 541 
kg. Producții bune si foarte 
bune au fost obținute și la 
alte culturi. Bunăoară, în 
acest an. cu condiții mai 
puțin prielnice, la cartofi 
producția medie realizată 
la hectar a fost de 38 867 
kg. de 2 392 kg la soia, 
5 055 kg la orz și 43 350 kg 
la sfecla de zahăr. I.A.S. 
Seuca realizînd în acest an
un beneficiu net de 12,5 mi
lioane Iei, față de 7,1 mi
lioane lei planificat. Cu 
producțiile din acest an, 
I.A.S. Seuca a ocupat lo
cul I între unitățile trustu
lui I.A.S. din județ.

Pornind de la datele

etalon în trustul I.A.S.
„Respectarea strictă a 

tehnologiei fiecărei culturi 
constituie, desigur, un se
rios punct de plecare, o 
serioasă opțiune în reali
zarea producțiilor mari. 
Dar nu hotărîtoare — ne 
spune Dumitru Cucui, in
ginerul șef al I.A.S. Seuca. 
Din experiența de pînă 
acum m-am convins (fapt 
insuflat și lucrătorilor din 
subordine) că oricit de 
bine, de creator vei aplica 
o tehnologie, pe un teren 
sărac sau cu băltiri în tot 
cursul anului, nu vei ob
ține producțiile planificate. 
Hotărîtoare este, mai ales, 
grija statornică pentru „în
sănătoșirea" pămintului 
prin tratarea repetată a 
acestuia cu ceea ce-i lip
sește. Spun aceasta, întru- 
cît noi, cei din Seuca, pînă 
a ajunge la producțiile de 
azi, pe terenuri altădată 
„mustind" de apă sau pu
ternic erodate, am acționat 
ani de zile."

Concret, ce s-a întreprins 
în acest scop ? Mai întîi, 
reținem amănuntul — sub
liniat de toți cei cu care 
am stat de vorbă — că 
pentru eliminarea băltiri
lor (fenomen specific zo
nei Tlrnavel Mici), în ul
timii ani au fost efectuate 
lucrări de desecare pe în
treaga suprafață de teren 
arabil. Totodată, pe baza

rectare a acidității solului, 
prin amendare cu oxid de 
calciu provenit de la Com
binatul chimic din Tîrnă- 
veni. Bineînțeles, această 
preocupare a fost dublată 
de grija statornică pentru 
fertilizarea, cel puțin o dată 
la patru ani, a întregii su
prafețe arabile cu mari 
cantități de gunoi de grajd. 
Bunăoară, pentru producția 
acestui an au fost aplicate 
diferențiat, in funcție de 
producțiile programate, 
peste 25 000 tone îngrășă
minte naturale, iar în com
pletare — îngrășăminte 
chimice complexe în doze
le stabilite prin tehnologie.

Că aici tehnologiile nu se 
aplică în mod „șablonard" 
— așa cum se exprima in
ginerul șef și alți specia
liști cu care am stat de 
vorbă — rezultă și din 
următorul exemplu : pen
tru a suplini efectele se
cetei din toamna anului 
1985 și ale celei din primă
vara acestui an — care a 
avut urmări asupra reali
zării densităților stabilite 
la griu și orz — la ieșirea 
din iarnă s-au efectuat 
fertilizări faziale pentru a 
favoriza dezvoltarea pu
ternică a plantelor înainte 
de împăiere, iar la înspi- 
care au fost aplicate trata
mente foliare pe întreaga 
suprafață. Efectul 7 Bobul 
a crescut la greutatea hec- 
tolitrică stabilită. Aceasta,

cit și efectuarea lucrărilor 
de comhatere a bolilor, a 
făcut, bunăoară, ca față de 
anul 1984, considerat în 
zonă un an agricol bun, în 
1986 producția de griu să 
crească, în medie, cu 700 
kg Ia hectar.

„Sîntem conștienți — 
aprecia inginerul Augustin 
Șarlea, directorul I.A.S. — 
că pentru a obține produc
ții Ia nivelul sarcinilor notl 
revoluții agrare avem încă 
mari rezerve nevalorifi
cate. Că este așa am de
monstrat-o noi înșine. 
Bunăoară, în acest an. la 
griu, pe un teren de 27 
hectare, considerat mai pu
țin fertil, am realizat o 
producție de 6220 kg la 
hectar, iar la porumb, pe 
sola „Pripon" de 40 hecta
re — 14 930 kg porumb 
știuleți la hectar".

Exemplele oferite de di
rectorul întreprinderii ilus
trează cu forța argumentu
lui că la I.A.S. Seuoa pot 
fi obținute in viitorul an 
agricol rezultate și mai 
bune. în acest scop, s-a 
acționat în vederea orga
nizării superioare a terito
riului și introducerii, pe 
această bază, a unui. aso- 
lament stabil, ceea ce va 
permite o rotație mai 
corectă a culturilor. Tot
odată, concomitent cu efec
tuarea. in perioada iernii, 
a drenajelor, scarificărilor 
și a altor lucrări de elimi
nare a excesului de umidi
tate, se are în vedere in
troducerea în cultură a ce
lor mai buni hibrizi de 
porumb și a unor soiuri 
noi de grîu cu potențial 
biologic ridicat. Am reți
nut, de asemenea, că pen
tru îmbunătățirea structurii 
fizice a solului și diminua
rea cantităților de îngră
șăminte chimice utilizate, 
în cursul iernii accentul 
va fi pus, cu precădere, pe 
fertilizarea cu cantități 
sporite de îngrășăminte or
ganice. Neîndoios, aceste 
măsuri, corelate cu preocu
parea pentru efectuarea 
arăturilor adinei pe în
treaga suprafață planificată 
și executarea unor lucrări 
de afînare a solului, con
stituie o serioasă opțiune 
pentru realizarea producți
ilor planificate în viitorul 
an agricol și în perspectiva 
actualului cincinal.
Gheorghe GIURGIU

corespondentul „Scînteil*

Analiză exigentă a neajunsurilor,
pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan

Adunarea generală cu reprezen
tanții oamenilor muncii de la Com
binatul de îngrășăminte chimice, din 
Slobozia a constituit dovada profun
dei angajări a întregului colectiv de 
muncitori și specialiști pentru rea
lizarea sarcinilor de plan in perioa
da ce a mai rămas din acest an și 
asigurarea unei trainice temelii 
pentru producția anului viitor.

De la început, prin darea de sea
mă prezentată, participanților la 
adunarea generală le-au fost aduse 
la cunoștință concluziile unor ana
lize exigente efectuate la fiecare loc 
de muncă, pe fabrici și secții, pre
cum și la nivelul întregului com
binat in vederea depistării și pu
nerii în valoare a rezervelor de 
sporire a producției. în așa fel in
cit sarcinile de plan să fie nu nu
mai realizate, dar și depășite. Cu 
două zile înainte de adunarea gene
rală, • reprezentanții centralei și mi
nisterului au urmărit modul in care 
se desfășoară activitatea în combi
nat, purtînd discuții la locurile de 
muncă, studiind situațiile concrete 
și găsind soluții. O bună parte din 
aceste probleme care au fost rezol
vate nu au mai fost ridicate în 
adunarea generală.

în mod critic au fost dezbătute 
rezultatele pe primele nouă luni ale 
anului, perioadă în care combinatul, 
în pofida unor rezultate bune în lu
nile iulie, august, septembrie și oc

tombrie. a înregistrat importante 
nerealizări la producția fizică si la 
export. Despre eforturile întregu
lui colectiv, care s-au materializat 
într-o producție suplimentară în ul
timele patru luni, s-a vorbit mai 
puțin, ceea ce demonstrează că 
muncitorii și specialiștii de pe 
această platformă cunosc cu clari
tate unde și de ce au greșit, dar

da staționării șl pentru recuperarea 
unei bune părți din restapte. Avem 
datoria ca. printr-o pregătire pro
fesională continuă, să stăpinim co
respunzător procesele tehnologice și 
să asigurăm buna funcționare a in
stalațiilor. Sînt ferm convins că 
fiecare din noi a înțeles că de mo
dul cum își face fiecare datoria de
pind nu numai rezultatele activității

La Combinatul de îngrășăminte chimice Slobozia

mai ales ce au de întreprins pen
tru ca în perioada care a mai ră
mas din acest an. precum și in anul 
viitor toate instalațiile să funcțio
neze la capacitatea stabilită. îndepli- 
nindu-se ritmic sarcinile de plan.

S-a discutat deschis, la obiect, 
fără să se caute pasarea responsa
bilităților și „acoperirea" nerealiză- 
rilor. Astfel, maistrul Gheorghe 
Chivu, de la Fabrica de amoniac I, 
arăta : „Nenealizările înregistrate 
pînă în prezent sînt cauzate. în pri
mul rînd, de modul în care s-au 
efectuat reparațiile la unele insta
lații în anul 1985. Deci. în bună 
parte, răspunderea ne revine nouă. 
De acăea, întregul nostru colectiv 
a acționat imediat, cu maximă res
ponsabilitate, pentru căutarea solu
țiilor de natură să scurteze perioa

sale, dar și cele ale întregului co
lectiv. Pentru creșterea continuă a 
productivității muncii, a calității 
produselor este însă necesar să fim 
sprijiniți prin asigurarea ritmică a 
materiei prime, a pieselor de schimb 
necesare periodic la unele instalații 
și efectuării modernizărilor. Pre
zenta la adunarea noastră a repre
zentanților comitetului județean de 
partid, ministerului, centralei si ce
lorlalte organisme cu care colaborăm 
se va concretiza, cu siguranță, în
tr-un ajutor eficient pentru solu
ționarea unor asemenea probleme.

în aceeași ordine de idei, mais
trul Teodor Dragomirescu. de la 
Fabrica de azotat de amoniu, a ți
nut să precizeze : „Planul pe care ii 
avem de realizat pentru anul 1987 
este mobilizator, dar poate fi reali

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
Linie automată, 
programabilă

Amplul proces de modernizare a 
industriei noastre determină, ac
tualmente, . numeroase întreprin
deri să apeleze la fondul de idei 
novatoare, de produse și tehno
logii noi realizate de cercetarea 
științifică și tehnologică româneas
că. Este și cazul întreprinderi! 
„Electromagnetica" din București, 
care în curînd va beneficia de o 
nouă linie automată programabilă 
destinată montajului unui număr 
de peste 250 de tipodlmensiuni de 
grupuri de contacte pentru releele 
telefonice. Concepută și realizată 
de specialiști ai Institutului de 
cercetare științifică șl inginerie 
tehnologică pentru industria Con
strucțiilor de mașini la nivelul 
performanțelor produselor similare 
pe plan mondial, noua linie este 
o noutate pe plan național. în

compunerea sa se află 33 de posturi 
de montaj pentru lamelele de con
tact și tot atîtea pentru izolații.

Creșterea productivității muncii 
cu 200 la sută, eliminarea posibi
lităților unor erori de montai și a 
oboselii datorate operațiilor mono
tone de montaj manual a compo
nentelor sînt cîteva din avantajele 
tehnice, economice și sociale pe 
care le generează această realizare 
tehnică deosebită. De menționat, 
totodată, că prin producerea sa în 
țară, prin propriul efort de cer
cetare. se evită un import de pes
te 7,5 milioane lei.

Compresor 
pentru utilizări speciale
Nomenclatorul de fabricație al 

Industriei noastre de compresoare 
s-a îmbogățit, recent, cu un nou 
produs cu performante situate la 
cel mai înalt nivel mondial. Este

vorba de compresorul orizontal cu 
cilindri opuși în două trepte. Con
cepția sa aparține Institutului de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru compresoare și 
material rulant din București. 
Avînd un debit de 900 mc aer pe 
oră și o presiune de refulare de 
8 bari, noul tip de compresor aco
peră un domeniu de debite si pu
teri mici. întregindu-se astfel în
treaga gamă de compresoare reali
zate In. țară. El poate fi construit 
pentru diferite medii de lucru : 
gaze explozive, corozive, azot etc. 
Cerința mare de asemenea utilaje 
este însă la sistemele de automati
zare care au nevoie de aer instru
mental și unde va fi utilizat cu 
precădere.

Un detaliu constructiv ce pre
zintă o noutate pentru industria 
noastră este faptul că noul tip de 
compresor nu utilizează ulei pen
tru ungerea cilindrilor, lucru ce 
conduce la o economie de cîteva 
tone de lubrifiant pe an.

zat și depășit, deopotrivă, prin efor
turile proprii și prin sprijinul pe 
care trebuie să-l primim din partea 
forurilor de resort pentru asigurarea 
materiilor prime și a unor piese de 
schimb ce nu pot fi asimilate sau 
recondiționate în atelierele noastre. 
Am învățat și învățăm din propriile 
noastre neajunsuri, avem da făcut 
mult în privința ridicării calificării 
profesionale. Cînd fiecare din noi va 
face tot ce depinde de el pentru în
deplinirea sarcinilor ce-i revin sînt 
sigur că planul va fi realizat la toți 
indicatorii, de către toate secțiile 
combinatului".

„Pînă la sfîrșitul acestui an avem 
sarcina să recuperăm o bună parte 
din restanțele înregistrate in primul 
semestru — a spus inginerul Liviu 
Rusticeanu — șeful atelierului re
parații I. Atunci cînd combinatul 
funcționează, cînd calitatea produse
lor noastre este bună, atunci în
seamnă că și noi. cei care răspun
dem de calitatea reparațiilor și în
treținerilor, ne-am făcut datoria. 
Sînt ferm convins că prin analizele 
profunde ce s-au făcut la fiecare 
instalație și loc de muncă unde au 
avut loc defecțiuni, analize care au 
scos în evidentă modul în care sînt 
stăpînite cunoștințele de mecanică, 
dar și de tehnologie, se cunosc cu 
exactitate cauzele de natură subiec
tivă care au generat neajunsurile. 
Este limpede că mal avem multe de 
făcut în domeniul recondiționăriî și 
asimilării unor piese, dar este nece
sară asigurarea din timp a acelor 
materiale, așa-zis „deficitare", care 
pînă la urmă se găsesc, după mari 
intervenții și eforturi".

în același spirit de analiză res
ponsabilă a neajunsurilor existente, 
de relevare a soluțiilor pentru reme
dierea acestora și intrarea activi
tății combinatului pe un făgaș nor
mal și-au spus cuvîntul subingi- 
nerul Dobre Gheorghe, șeful birou
lui aprovizionare, maistrul Costin 
Stan, șeful secției ambalare, ingi
nerul Marcel Rîșnoveanu, șeful sec
ției II producție, precum și con- 
tabilul-șef. Dumitru Popescu.

Se poate aprecia. în concluzie, că 
adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din cadrul Combi
natului de îngrășăminte chimice din 
Slobozia s-a desfășurat sub semnul 
înaltei responsabilități muncitorești 
pentru punerea mai bună în valoare 
a potențialului tehnic, material și 
uman în vederea realizării în con
diții corespunzătoare a sarcinilor da 
plan pe acest an și pe anul 1987.

Mihai V1ȘO1U 
corespondentul „Scînteil*
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„Ceea ce face România pentru pace
are semnătura fiecărui cetățean al ei“

(Urmare din pag. I)

mondiale. Tot ce tace Româ
nia e pentru pace, poartă 
semnătura fiecărui cetățean 
al ei. N-o spun numai eu. o 
spun toti oamenii tării, ridi- 
cîndu-si glasul întru apăra
rea muncii pașnice, dedicată 
dezvoltării pașnice pe tot 
globul. O vom spune hotărit 
și prin semnătura noastră 
pe buletinul de vot la refe
rendumul din 23 noiembrie.

Numeroși alți interlocutori 
ai noștri au exprimat, cu 
alte cuvinte, aceleași preo
cupări. aceeași hotărire. 
DÂ-ul oe care 11 vor spune 
ei la 23 noiembrie în cadrul 
referendumului fiind rezul
tatul unei echilibrate si lu
cide reflecții în legătură cu 
luminoasele initiative de 
pace ale României socia
liste. ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

— Sigur, munca noastră 
este un argument pentru 
pace, ne declara in acest 
sens maistrul Aurel Min- 
drescu. om care conduce o 
formație de lucru la monta
jul turbinelor centralei elec
trice de termoficare de la 
Drobeta-Turnu Severin. Nu
mai că s-a ajuns într-o ase
menea situație în care ea. 
munca pașnică, trebuie sus
ținută. apărată de amenin
țările războiului, ale distru
gerii. prin acțiuni viguroase 
și inteligente, eficace pe pla
nul politicii mondiale. Pre
ședintele tării noastre, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
este puternica personalitate 
care, pe bună dreptate, de
clară în auzul întregii lumi 
că nu putem îneca lupta 
pentru pace în vorbe. Con
ducătorul partidului si sta
tului nostru cheamă la ac
țiune imediată, concretă, 
propunînd un amplu si com

plex program de dezarmare, 
în centrul acestui program 
se află propunerea de elimi
nare a armelor nucleare, a 
armamentelor conventionale 
si chimice și — ceea ce în
seamnă acțiune directă — 
reducerea cheltuielilor si e- 
fectivelor militare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus în 
fata forumului legislativ su
prem al tării această propu
nere si ea a căpătat formă 
de lege. Vom spune cu ho- 
tărîre DA cu totii acestei 
legi, la referendumul din 23 
noiembrie. pentru că noi 
avem proiecte de construcție 
si dezvoltare pînă dincolo 
de anul 2000. proiecte măre
țe ca România să devină 
tară multilateral dezvoltată. 
Este, zic eu. o răspundere 
ist^lcă a fiecăruia dintre 
noi să asigurăm liniștea 
si prosperitatea urmașilor 
noștri. Inițiativele de pace 
ale inflăcăratulul revoluțio
nar Nicolae Ceaușescu. cel 
mai iubit fiu al poporului 
nestru. sint strălucite de
monstrații practice si teore
tice de cum trebuie să se 
acționeze pentru însănăto
șirea climatului internatio
nal. în fibra intimă a lor se 
află Înțelepciunea întregului 
nostru popor, responsabilita
tea lui în fata vieții.

— Care este supremul tel 
al vieții omului ? — se în
treba. în discuția purtată cu 
noi, inginerul Ion Botu, di
rectorul Stațiunii de cerce
tare și producție pomicolă 
din Rîmnicu Vilcea : apăra
rea vieții, creșterea ei ! 
Planetei noastre i se mai 
spune și planeta albastră. 
Așa se vede ea din Cosmos. 
Albastrul este culoarea seni
nului, a sănătății, a vieții. 
Nu poezie fac eu acum, nu e 
loc și nici timp de poezie cu 
toate că și ea își are rostul

ei foarte bine definit In tre
zirea și concentrarea tuturor 
energiilor în sprijinul bătăliei 
cu forțele războiului. Albas
trul este însă un simbol mo
bilizator în acest ceas grav în 
care mari pericole pîndesc 
viața și civilizația. Trăim 
Intr-un secol al marilor cu
ceriri ale științei și tehnicii, 
al marilor speranțe că aceste 
cuceriri, puee In slujba omu
lui. îi vor transforma aces
tuia existența din temelii, 
i-o vor lumina și mai 
interul. „8ă facem totul 
— spune pe bună drep
tate, cu înflăcărare, tova
rășul Nioolae Ceaușescu. 
secretarul general al parti
dului — ca minunatele cu
ceriri ale științei și tehnicii 
să nu mal servească distru
gerii, ci să fie puse numai șl 
numai In folosul omenirii, 
al progresului economic șl 
social, al independenței po
poarelor, al bunăstării și fe
ricirii oamenilor".

— Idee de cald el profund 
umanism In legătură cu ro
lul științei în epoca noastră 
atlt de frămlntată — știința 
pentru om. pentru viată.

— Idee sprijinită puternic 
de Inițiativa marelui nos
tru erou național de a ac
ționa pentru reducerea cu 5 
la sută a cheltuielilor șl e- 
fectivelor militare. Este un 
exemplu grăitor de cum tre
buie să acționeze guvernele 
pe plan mondial pentru a 
urni lucrurile din loc. Spri
jinim cu entuziasm iniția
tiva. îi vom spune un DA 
categoric la referendumul 
din 23 noiembrie, pentru că, 
socotesc, prin știință și teh
nică avansate, puse în sluj
ba vieții, omul își va îmbo
găți multilateral personalita
tea. gîndirea, devenind cu 
adevărat creatorul propriului 
său destin. Avem datoria și

răspunderea de a feri gene
rațiile viitoare de spectrul 
războiului.

în slujba vieții. în apăra
rea tinereții I Este ca un cu- 
vînt de ordine înțeles profund 
de întregul nostru popor, 
promovat cu luciditate și 
dragoste fierbinte, nețărmu
rită. Creștem și îngrijim a- 
ceastă tinerețe cu convinge
rea puternică, adine sădită In 
noi, că ei, tinerii, vor duce 
mai departe, pe culmi și mai 
înalte, realizarea marilor pro
iecte de mai bine, despre 
care aminteau interlocutorii 
noștri anteriori. De aoeea. In 
aceste momente hotărîtoare 
pentru cum va arăta viito
rul — luminos sau acoperit 
de norii distrugerii — tine
rețea tării este chemată, 
prin hotărirea forumului le
gislativ suprem al României 
să-șl exprime responsabilită
țile, să participe la luarea 
hotărîril majore în privința 
reducerii cheltuielilor șl e- 
fectivdor militare. Am soli
citat, în consecință, șl păre
rea celor care, tineri fiind, 
între 14 șl 18 anî. se vor pro
nunța la 23 noiembrie, îm
preună cu noi, cei mal vîrst- 
nici, în cadrul referendu
mului.

— Este o responsabilitate 
pe care o pot denumi majo
ră, deși noi. ca vîrstă, nu am 
atins încă pragul majoratu
lui, ne spunea Ion Mihăescu, 
elev de 16 ani. aflat in clasa 
a Xl-a A, Liceul industrial 
nr. 1. Alba Iulia. Vom spune 
un DA ferm pentru reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor 
militare și vom întări aceas
tă hotărire cu semnătura 
noastră clară, alături de 
semnăturile părinților și fra
ților noștri. învățăm intr-un 
liceu nou, modern, care, prin 
grija partidului și statului.

ne asigură toate condițiile 
de pregătire : ateliere și la
boratoare, cantină.

— Este un adevărat com
plex școlar înălțat din teme
lie pentru a pregăti cadre 
necesare noii unități indus
triale din Alba Iulia, între
prinderea mecanică.

— Așa este. învățăm să 
devenim buni muncitori, 
avînd un viitor asigurat 
Azi elevi, miine oameni ai 
munci.1 — dorim ca. In pace 
și liniște, să pășim In viață 
cu încredere. Tot oe învă
țăm în prezent dăruim pă
cii. Acest drum este jalo
nat și de semnăturile pentru 
pace șl dezarmare ale noas
tre, ale tinerilor României 
socialiste în vîrstă de 14—18 
ani, vîrsta marilor vise și 
aspirații. înțelegem că și de 
noi depinde ca aceste vise <ă 
devină mîine certitudini, 
trainice împliniri.

Cuvinte calde, din inimă 
pornite, vorbind despre res- 
ponsabilitate și conștiință 
umană. Votul de Ia 23 no
iembrie al întregului nostru 
popor este, în fond, o con
tribuție concretă, directă * 
României pentru pacea mon
dială, împotriva războiului, 
poartă semnătura fiecărui 
cetățean al ei cu speranța 
mărturisită dar că el se 
constituie ca un exemplu 
eficace, demn de Urmat de 
fiecare om trăitor pe pla
neta noastră. Ca să nu fie, 
apoi, prea tirziu oprirea ho
locaustului, — cum atit de 
înțelept îndeamnă neobosit 
marele fiu al poporu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii, secretarul 
general al partidului.
Reporterii ți corespondenții 
„Scinteii"

r------------------------ POEM PENTRU LINIȘTEA
Voi, inimi de mome și frați,

t voi, inimi încinse de dor, 
de la noi de aici, din Carpați, 
păsări albe-și iau zborul.

i Cînd mamele lumii ar plînge
. flăcăii și fetele lor —
’ pe-o zare de singe
' ar fi doar rachete și nor.

__________________________ ,____

Poporul cu mintea lui trează 
goni-va himera, orice-ar face, 
căci brațele care lucrează 
sint zid pentru pace.

In zadar minți rătăcite 
liniștea lumii cearcă s-o sfarme,

LUMII------------------------------------------------ ț

în miinile noastre călite l
uneltele-s arme.
In fabrici, uzine, pe-ogoare, |
viața va crește cu noi, 1
sint punți care leagă popoare, ț
dau livezile noastre altoi... ț

Mihail CRUCEANU J

POPORUL MUNCITOR UNIC
perspectiva unei noi calități 

a structurii sociale a României di)
(Urmare din pag, I)

mici, socio-politici, culturali, ideo
logici și naționali. Dezvoltarea pu
ternică a forțelor de producție de
termină perfecționarea relațiilor de 
producție și sociale, inclusiv a rela
țiilor de proprietate. Proprietatea de 
grup, de tip cooperatist, dobindește 
treptat un grad de socializare tot 
mai ridicat și devine astfel proprie
tate a întregului popor. Acest fapt 
concură, alături de ștergerea unor 
deosebiri existente între diferite sec
toare de activitate umană, la apro
pierea claselor și grupurilor sociale, 
inclusiv a intereselor lor. facilitînd 
omogenizarea socială și, în conse
cință, ridicarea pe un plan superior 
a unității poporului. Convergența tot 
mai puternică a intereselor, precum 
și apariția in perspectivă a unor in
terese unice sint premisa constitui
rii poporului unic muncitor, a unită
ții sale depline. Astfel se va asigu
ra unitatea nu numai In planul so
cio-economic, ci și In cel politic — 
atîta timp cît organizarea societății 
va mai avea caracter politic — și In 
domeniu] vieții spirituale.

A. Budușan : Atita vreme cit exis
tă clase sociale, și pentru a se asi
gura înaintarea consecventă spre so
cietatea comunistă, fără clase, sînt 
necesara menținerea și întărirea 
rolului conducător al clasei munci
toare, devenită clasă majoritară ; 
astăzi, peste 57 Ia sută din totalul 
populației ocupate și circa 80 la sută 
din totalul personalului muncitor II 
constituie clasa muncitoare. Dezvol
tarea generală a economiei, perfec
ționarea activității de producție, a 
sistemului de retribuție, precum și 
ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională și culturală vor duce la a- 
propierea condițiilor de muncă și de 
viață dintre sat și oraș, Ia atenuarea 
deosebirilor esențiale dintre munca 
agricolă și cea industrială. De ase
menea, ca urmare a accelerării pro
ceselor de automatizare și cibemeti- 
zare a producției, va crește continuu 
nivelul de cunoștințe generale, teh- 
nico-științifice, de cultură generală 
al clasei muncitoare, al întregului 
popor, fapt ce, în perspectiva înain
tării societății românești spre comu
nism, va duce la dispariția treptată 
a deosebirilor esențiale dintre mun
ca fizică și munca intelectuală.

Aoeste procese revoluționare, le
gice. vor duce. în perioada următoa
re. la dispariția multora dintre deo
sebirile de azi dintre clase, dintre 
categoriile sociale, accentuîndu-se 
procesul de ștergere a deosebirilor 
de clasă și sociale, de omogenizare 
a societății socialiste românești, de 
formare a poporului unic muncitor, 
de făurire a societății unloe a oa
menilor muncii.

Un proces conștient, 
programatic

A. Sida : O semnificativă particu
laritate a dialecticii constituirii uni
tății socialiste a societății cons
tă în militantismul ei. în fap
tul că. așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu......... trebuie să
transformăm alianța si colaborarea... 
în unitatea dintre toate clasele și 
categoriile sociale...": ceea ce în
seamnă că acest prooes nu se va 
desfășura nici în viitor — cum nu a 
fost nici pină in prezent — ca un

rezultat automat, spontan al muta
țiilor din celelalte domenii, ci se o- 
biectivează ca o cerință esențială a 
strategiei revoluționare a partidului, 
a activității conștiente, intense și 
consecvente, orientate spre un ase
menea obiectiv. Este, credem, o deo
sebire esențială, nu doar formală 
sau de ordin retoric ; este o deose
bire de fond între conținutul proce
sului formulat prin judecata impe
rativă „trebuie să transformăm" și 
cea care s-ar formula prin predica
tul „se transformă". Prima subordo
nează întregul proces, in mod direct 
și la timpul prezent, activității con
știente, inspirată de necesitatea con
tinuității procesului revoluționar, pe 
cînd cealaltă ar sugera o desfășura
re oarecum în sine și de la sine a 
aoestuia. în virtutea evoluției gene
rale a societății. Afirmarea partidu
lui ca oentru vital al întregii socie
tăți. întărirea unității clasei munci
toare și a națiunii socialiste sînt pro
cese de esență revoluționară, obținu
te in și prin militantismul factoru
lui subiectiv fundamental care este 
partidul nostru comunist, iar unitatea 
Întregului popor, a noii națiuni so
cialiste unitare, constituită pe axul 
unității partld-clasă-națiune. poartă 
pe de-a-ntregul amprente aceluiași 
caracter oonștlent și militant.

Desfășurate sub incidența determi
nantă a unui asemenea caracter, fac
torii și condițiile de ordin obiectiv șl 
șubiectiv dîn cadrul omogenizării so
ciale produc asemenea schimbări In 
profilul șl fizionomia tuturor struc
turilor de clasă și naționale existen
te care conduc în mod treptat la con
stituirea unui tot mai larg șl cuprin
zător numitor comun de existentă, 
activitate, conștiință. Interese gene
rale, aspirații, afinitate la același 
sistem de valori etc, care Ie sudează 
practic intr-o unitate de o nouă fac
tură structurală, viabilă, decantată și 
stabilizată într-o formă superioară, 
de comunitate socio-umană. și nu 
doar In una de natură oonjunctiinală. 
de consens sau convergență aefiona- 
lă. de Interese sau scopuri limitate, 
temporare. Membrii societății noas
tre sînt — fără nici un fel de 
discriminări de ordin național 
— muncitori, țărani, intelectuali 
sau de altă categorie socio-profc- 
sională, cu depline drepturi șl în
datoriri sociale egale, in toate dome
niile vieții economice, politice, cul
turale, cu condiții, posibilități și șan
se egale de realizare umană. Pe te
meiul statutului lor de clasă, omo
genizarea socială determină deci 
multilateral procese de apropiere și 
sudură a unității. Firește, în ce pri
vește naționalitățile conlocuitoare, 
păstrindu-și încă multă vreme 
specificul, mai ales în elemente
le de ordin traditional-etnic. lingvis
tic, în formele de reflectare spiri
tuală a realităților comune de exis
tentă socială, trebuie remarcat că 
«rest specific nu se conservă totuși 
într-un imobilism aistoric sau anti-

dialectic, nu se închistează Intr-un 
ermetism autarhic, ci, dimpotrivă, 
este capabil să asimileze și să se dez
volte cu elemente preluate din me
diul social-economic, politic și spi
ritual al națiunii în care se integrea
ză. ca și din cel universal.

A. Budușan : înțelegerea dialecti
că a procesului de omogenizare a 
structurilor de clasă ale societății 
noastre presupune, de asemenea, re
levarea caracterului ei relativ înde
lungat. a faptului că aceasta nu jus
tifică ignorarea deosebirilor reale de 
clasă. Clasele sociale continuă să ra- 
mină o perioadă de timp realități 
sociale, iar așezarea corectă a ra
porturilor dintre ele o importantă 
problemă politică.

A. Sida : Dintr-o asemenea per
spectivă a proceselor de apropiere și 
omogenizare socială, conturul rigu
ros al delimitării structurilor cedea
ză în favoarea permeabilității aces
tora și mobilității interstructurale, 
ajungîndu-se la calități și trăsături 
noi. Astfel, orientată și edifica
tă In procesul revoluționar al
trecerii la o nouă calitate In
toate domeniile vieții noastre socia
le, unitatea socialistă dobindește ca
racterul unei experiențe creatoare 
de făurire a unei comunități 
umane superioare In cadrul căreia 
sînt preponderente șl semnificative 
elementele de identitate și de sens 
comun, unitar în planul acțiunii, 
conștiinței, evaluărilor și valorizări 
lor intenselor și idealurilor, ale 
existentei materiale și spirituala

I. Leiou : Așa cum în planul exis
tenței sociale se realizează tranziția 
de la organizarea de tip claslal la 
cea de popor unic muncitor, tot așa 
în planul oonștlintei acest salt vizea
ză ridicarea întregii societăți la ni
velul de înțelegere și de înaltă con
știință a partidului, conștiința fiind 
un liant puternic al unității po
porului unic muncitor și o puternică 
forță a progresului social șl național. 
Desigur. înfăptuirea acestor comple
xe și importante procese cere solu
tionarea unor contradicții cum sînt 
oele dintre lnduetrie-agricultură, sat- 
oraș, munca fizică-munca intelectua
lă. interes individual-interes gene
ral. dintre nivelul atins în dezvolta
rea conștiinței socialiste și dezvolta
rea forțelor de producție, dintre cla
sele și grupurile sociale, dintre nou 
Si vechi etc.

Garanția realizării aoestor impor
tante deziderate privind devenirea 
noastră rezidă In caracterul științific 
al politicii partidului comunist, în 
traducerea în viată a orientărilor a- 
doptate de Congresul al XIII-lea, 
sub directa înrîurire a gîndi- 
rii revoluționare a, secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Dezbatere consemnată de 
Ioan ERHAN
Marin OPREA 
corespondentul „Scinteii”

Modalitatea recitalului de poezie, 
alături de cea a recitalului dra
matic. s-a impus in ultimii ani 
ca o importantă formă de spec
tacol. cu generoase resurse modela

toare. La originea afirmării si cris
talizării sale s-a aflat, desigur și 
aspirația creatorilor de a angaja — 
pornind de la prestigiul genului li
ric. de la ecoul lui in .conștiința 
contemporanilor — un dialog mai 
direct, mai eficace cu publicul. Ad
mirabile dovezi în acest sens pot 
aduce artiști din varii generații; in- 
cepind cu Irina Răchiteanu Șirianu. 
Si Leopoldina Bălănuță și cOnti- 
nuind cu Ion Caramitru. Ovidiu Iuliu 
Moldovan ș.a.

Nobila aspirație a interpreților a 
venit insă, in chip fericit, în intim- 
pinarea dorinței teatrelor de a fruc
tifica valorile de sensibilitate și vir- 
tualitătile dramatice ale poeziei 
(sau ale unor pagini literare ce nu 
aparțin teritoriului propriu-zis al 
dramei). îmbogătindu-și. prin aceas
ta. paleta repertorială și dind, tot
odată, reverberație spirituală unor 
spații din incinta instituțiilor sau 
din afara lor, pină atunci lipsite de 
o astfel de dimensiune.

Consacrarea recitalului, ca impor
tantă formă spectaculară, locul său 
din ce in ce mai important în pro
gramele asumate de colective din 
București și Arad, Satu Mare și Iași 
ori Suceava, s-a produs insă și ca 
urmare a audienței deosebite a aces
tei inițiative, a impactului cu pu
blicul. Mărturie a vitalității speciei 
— recitalul oolectiv sau individual a 
devenit o componentă fermă și dis
tinctă a repertoriului tuturor tea
trelor din țară. în unele locuri, 
precum la teatrul „Nottara" func
ționează — prin spectacole de tinută. 
variate ca substanță și stil — un 
interesant „Studio de poezie". în 
care au răsunat poeme de referință 
ale tezaurului national și universal. 
Există, de asemenea, la ora actuală, 
forme instituționalizate, verificate, 
intrate în tradiție — de stimulare a 
rodniciei întîlnirii dintre poezie și 
teatru. Chiar în aceste zile se des
fășoară la Bacău cea de-a VIII-a

ediție a „Galei recitalurilor drama
tice", Stațiunea tineretului. Costi- 
nești, găzduiește, în plin sezon esti
val, „Gala tinărului actor".

Creatorii noștri de teatru au ma
nifestat multiple disponibilități pen
tru acest tip de spectacol. Chemarea 
de a aduce spre categorii umane din 
ce in ce mal diverse și mai largi 
mesajul de mare noblețe al unor 
nestemate ale genului, deopotrivă 
cristalizări ale unor gînduri înalte, 
stări acute de sensibilitate, ori de 
trezire a conștiinței și ale vocației 
exprimării artistice, „unice" a ade-

primă interogații, reflecții și jubila
ții spirituale specifice valorilor epo
cii noastre, aspirației făuririi unui 
om nou, proceselor revoluționare ce 
caracterizează societatea noastră 
contemporană.

Atari adevăruri ne-ău fost recon
firmate și prin recitalul de poezie 
susținut recent de Adăm Erzsăbet — 
și prezentate în premieră pe scena 
Teatrului Mic din București. Un 
spectacol care s-a impus atenției 
prin selecția antologică (realizată de 
sariitorul Hajdu GyOzo). reunind 
poezii memorabile din lirica româ-

individuală nu este posibilă In 
afara celei colective, problema fun
damentală a omului fiind azi asigu- 
rarea păcii lumii. Cealaltă temă a ’ 
recitalului a fost — in varii regis
tre — afirmarea conștiinței că reali
zarea intimă are ca premiză hotărî- 
toare liniștea și securitatea Oameni
lor. Evocarea unor orori ale trecu
tului și lucida semnalare a unor 
pericole care amenință existența ci
vilizației contemporane s-a imbinat 
cu momente care, dind glas iubirii 
de Oameni, făceau apel implicit ia 
solidarizarea lor activă, la apărarea

Virtuțile recitalului artistic
vărului și aspirațiilor ființei s-au 
dovedit extrem de incitante. Ca și 
dorința de a amplifica — pe această 
cale — universul de vibrație spiri
tuală, de a lărgi și rafina disponibi
litățile sufletești ale contemporani
lor. ceea ce, in chip firesc, a creat 
necesitatea adecvării resurselor ex
presive la cerințele liricii, a stimu
lat noi și noi căutări in direcția 
transfigurării spectaculare.

Fără îndoială însă, că îzbînzile 
interpreților și tălmăcitorilor poeziei 
sint corelate strins unei realități 
profunde. Ne glndim la valorile 
umaniste ale poeziei, la virtuțile 
patriotice ale unor poeme care 
omagiază Istoria patriei, lupta pentru 
dreptate socială și libertate națională 
a poporului nostru, cintindu-i eroii; 
la resursele de regenerare spirituală 
ale poemelor, atunci cind autorii, ca 
adevărați „poeți ai cetății" adinoesc 
in chip strălucit, o dată cu surprin
derea unor trăiri umane eterne, 
universul de gîndire și simțire, fră- 
mintări și bucurii, tensiuni și re
velații — caracteristic omului cbn- 
temporan. Și este cunoscută marea 
audiență a poeziei atunci când ex-

nească clasică, din poezia noastră 
contemporană, precum și creații din 
literatura universală, cu care inter
preta s-a aflat In rezonanță afec
tivă. Un florilegiu in care au figurat 
și capodopere ale Iul Eminescu, 
Blaga, B&covia și poeme de referință 
semnate de Nicolae Labiș și Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu. Adrian 
Păunescu, Nicolae Dragoș, Ion Horea, 
Horvath Istvăn etc., ca și versuri 
de referință din scrierile lui PetOfi.

Două au fost (intr-0 strinsă între
pătrundere și, de fapt, într-o evi
dentă complementaritate) dimensiu
nile acestui recital. Cele dinții acor
duri ale spectacolului intitulat „De 
ce nu-mi vii" și in care strofe din 
„Lacul" eminescian revin ca un 
lait-motiv au sugerat aspirația eu- 
lui liric către împlinirea personală, 
împlinire concepută mereu sub 
semnul bogăției sufletești, al dorinței 
de comunicare și de identificare cu 
altul, cu ceilalți, după cum au trans
mis cu acuitate sentimentul demni
tății și responsabilității umane. „Pace 
și iubire" fiind subtitlul montării, 
succesiunea și întrețeserea poemelor 
au sugerat consecvent că împlinirea

valorilor create în atitea secole de 
necontenită aspirație spre lumină și 
progres.

Adăm Erzsebet, actriță a Teatrului 
Național din Tîrgu Mureș — secția 
maghiară — a interpretat în româ
nește. cu emoție și sensibilitate, par
titurile lirice alese, creind stări dra
matice pregnante, interiofizindu-le 
tumultuos, orchestrindu-le inspirat 
prin gest, inflexiuni vocale, ritmuri 
ale rostirii. Recitind și cintind (un 
cintec dizat, dramatizat, teatralizat, 
cu sunete „declamative", „tempe
rate" cum spun muzicienii), inter
preta a desfășurat timp de o oră 
o paletă expresivă bogată. A traver
sat cu remarcabilă ușurință a tran
zițiilor o amplă gamă de trăiri si 
atitudini — de la tristețe la bucurie, 
de la singurătate lă șansa comuni
unii, de la meditație calmă sau în
fiorată la minia ce cheamă invec
tiva (ne gindim la „Blestem" de N. 
Labiș), ori la magia cuvîntului care 
apropie, identifică, solidarizează. Și 
dacă în transfigurarea unor poeme 
a păstrat tonul monologului inte
rior, sfișietor prin implicare sau in- 
citant prin reflexivitate („Insom-

nie“), prin alte poeme au fost lan
sate peste rampă vibrante apeluri la 
luciditate, veghe și acțiune („Femeia 
de gardă"). Pasionali ta tea susținută 
prin ardența privirii, prin gestul 
tensionat și fugos s-a recomandat a 
fi calitatea dominantă a interpretei.

Fascinația poeziei tălmăcite cu 
mijloacele actorului s-a împlinit in 
montarea evocată — și prin contri
buția muzicii (Nicu Alifantis și 
Sârossy Endre), ca și prin cea a ar
telor plastice — decorul spectacolu
lui datorindu-se unui pictor de mare 
prestigiu, a cărui operă este o sin
teză fericită a elementelor peisajului 
autohton, a spiritualității naționale. 
Viorel Mărginean, căci despre el este 
vorba, a adus in scenă linia zveltă 
a unei fîntini ninse de frunzele 
toamnei (ca o metaforă a vieții și 
creației ce înfruntă timpul). Și mai 
impresionant ne-a apărut fundalul 
pictat special pentru recital. O 
imensă pinză cu Soarele și Luna și 
cu raza Luceafărului ; cu munți și 
dealuri intr-o geometrie și de un 
rafinament coloristic aparte ; cu 
ape — cum ar fi „lacul codrilor 
albastru" încărcat cu mii de nuferi 
ce „cutremură" o barcă ; cu fluturi 
și păsări de un alb intens sau roșu 
ireăl — recreare originală, in cheia 
unei stilizări realiste sau interpretări 
simbolice a frumuseții pămintului, 
dar și a reperelor dintotdeauna ale 
marii poezii și ale aspirațiilor umane. 
Admirabil, magic, este însuși „spec
tacolul" acestui decor, care — grație 
unei inspirate idei regizorale -- 
„joacă" — mișcarea lui la începutul 
recitalului sugerînd o geneză (exis
tențială și artistică totodată), iar cea 
finală — un zbor prelung, parcă 
nesfirșit.

întîlnirea poeziei cu pictura șl 
muzica și-a dovedit și In recitalul 
susținut de Adăm Erzsăbet >— recital 
urmărit cu Interes de public, ma
rile, mereu știutele și, totodată, 
mereu imprevizibilele sale resurse 
de frumusețe și ecou spiritual.

Natalia STANCU

Stațiuni balneoclimaterice cu
Stațiunile balneocli

materice Amara. Baz- 
na. Eforie Nord. Ocna 
Sibiului. Slănic Pra
hova și Sovata și-au 
diversificat în ultimii 
ani profilul. în ele 
tratîndu-se cu bune 
rezultate afecțiuni ale 
aparatului locomotor, 
afecțiuni reumatis
male. ginecologice, ale 
aparatului respirator 
și altele.

Oficiile județene de 
turism și I.T.H.R. 
București oferă locuri 
în această perioadă la 
tarife substanțial re
duse fată de perioada 
de vară. Cazarea,

masa și prooedurile 
medicale se asigură in 
complexe balneare 
noderne cu un grad 
ridicat de confort ; se 
acordă reduceri de 
20—40 la sută la ta
rife de oazare și masă 
și 25 la sută la trans
portul oe C.F.R. Data 
plecării în stațiune 
poate fi Stabilită de 
solicitanti.

Personal medical cu 
înaltă califioare asi
gură efectuarea unor 
tratamente balneare 
de mare eficiență ba
zate pe factorii, natu
rali de cură existenti 
în stațiuni. ’Pentru

profil complex
oaspeții acestora se 
organizează manifes
tări cultural-artistice 
și excursii la obiecti
vele turistice din îm
prejurimi.

Biletele se procură 
de la toate unitățile 
de turism și comite
tele sindicatelor din 
întreprinderi, institu
ții si de la oficiile de 
pensii județene.

în fotografie : Noul 
Si modernul complex 
turistic si de trata
ment „Sovata" din 
stațiunea cu aoelasi 
nume.

SUCEAVA. în mari unități eco
nomice, școli, case de cultură și 
biblioteci din județul Suceava s-au 
desfășurat manifestările din ca
drul „Săptămînii științei și tehnicii 
pentru tineret", acțiune complexă 
organizată de Comitetul județean 
al U.T.C. in cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". 
După deschiderea, la Casa de cul
tură a sindicatelor .din municipiu, 
a expoziției de creație tehnico-țti- 
ințifică a tineretului, au avut loc 
expuneri, concursuri de creație 
tehnico-științifică, simpozioane, 
mese rotunde, dezbateri, schimburi 
de experiență, (Sava. Bejinariu).

SATU MARE. Sub egida Comi
tetului județean de cultură și edu
cație socialistă, în atelierul Gale
riei din pasajul „Dacia" a fost ver
nisată o expoziție cu lucrări ala 
cunoscutului artist plastic Paul 
Erdos, care marchează momente 
semnificative din prodigioasa sa 
creație /străbătută de un profund 
umanism. în cadrul manifestării, 
artistul a donat cele 20 de lucrări 
din expoziție Complexului ju
dețean muzeal Satu Mare, (Octav 
Grumeza),

TELEORMAN. La Casa de edi
tură a sindicatelor din municipiu! 
Alexandria a fost organizată o

dezbatere cu tema „Realitatea con
temporană — izvor de inspirație în 
actul Creației literare". T6t aici, 
s-a desfășurat, sub genericul „Te
leormanul lingă inima tării", o șe
zătoare literar-muzicală la care 
șl-au dat concursul cunoscut! 
poeți și scriitori, alături de creatori 
și artiști amatori din localitate. 
(Stan Ștefan).

MARAMUREȘ. în județul Ma
ramureș se desfășoară „Luna edu
cației juridice la sate". Ampla ac
țiune cultural-educativă de masă, 
organizată sub egida comitetului 
județean de partid, cuprinde o 
gamă largă de manifestări in toate

CARNET CULTURAL

localitățile rurale și unitățile agro
industriale ale județului — simpo
zioane, expuneri, dezbateri etc — 
cu participarea unor activiști de 
partid și de stat, lectori, propagan
diști, juriști (Gheorghe Susa).

VASLUI. în sala Complexului 
cultural Dacia din orașul Huși a 
avut Ioc, în organizarea consi
liului județean al sindicatelor, faza 
județeană a concursului formați

ilor artistice de amatori din co
merț. cooperație și turism.- sub 
genericul „Hermes 1986". Desfășu
rată In cadrul etapei de masă a 
Festivalului național „Cîntareâ 
României", întrecerea a prilejuit 
evoluția în fața spectatorilor a 
unui mare număr de formații ar
tistice din toate unitățile de profil 
din județ. (Petru Necula).

SIBIU. S-au încheiat la Sibiu 
lucrările celui de-al 4-lea simpo
zion național de dialectologie, ma
nifestare științifică organizată de 
Societatea de științe filologice.

Universitatea din București, In
spectoratul școlar județean și Fi
liala Sibiu a Societății de științe 
filologice. Cadre didactice univer
sitare. cercetători și profesori din 
mai multe centre ale tării au pre
zentat comunicări subsumate te
mei „Locul dialectologiei între ce
lelalte discipline lingvistice și 
umanistice în formarea profesoru
lui de limba română". (Ion Onuo 
Nemeș).

MUREȘ. Sub genericele „Litera
tura și societatea", „Cercetare, dez
voltare, producție", la sediul bi

bliotecii orășenești din Reghin și 
pe platformele marilor întreprin
deri „Metalurgica", „Republica" și 
I.U.P.S. din localitate, au avut loc 
dezbateri și mese rotunde, la care 
și-au dat concursul cadre didactice, 
ingineri, maiștri și tehnicieni, pre
cum și scriitori din Sibiu și Tîrgu 
Mureș. Manifestările au fost urma
te de lansarea unor cărți din dome
niul tehnic și beletristic, precum 
și de susținerea unor programe ar
tistice de către formațiile casei 
orășenești de cultură, laureate ale 
Festivalului național „Cîntarea 
României". (Gheorghe Giurgiu).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă exprim dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră comuniști
lor români și poporului român profundă recunoștință pentru felicitările 
călduroase și cele mai bune urări pe oare mi le-ati adresat, în numele co
muniștilor români și al dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 41-a 
aniversări a întemeierii Partidului Muncii din Coreea.

Ne bucură în mod deosebit faptul că relațiile tradiționale de prietenie 
ei colaborare dintre partidele și popoarele țărilor noastre cunosc o dezvol
tare și amplificare multilaterală. în spiritul înțelegerilor convenite cu ocazia 
recentelor noastre lntilniri și convorbiri.

Folosind acest prilej, vă adresez oele mai sinoere urări de succese tot 
mai mari în activitatea dumneavoastră de mare răspundere. în lupta parti
dului și poporului tării dumneavoastră pentru transpunerea în viată a 
hotărlrilar celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pen
tru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Domnule președinte.
Doresc să exprim, în numele meu. al guvernului meu si al poporului 

spaniol, cordiale mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră felicitări pe 
care mi le-ati adresat cu prilejul Zilei naționale a Spaniei.

La rîndul meu, folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi cele mal 
bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român 
prieten.

Cu înaltă considerație și stimă,
JUAN CARLOS I

Regele Spaniei

în Editura Politică a apărut :

Academician doctor inginer 
ELENA CEAUȘESCU 

Cuvîntare 
la Plenara Consiliului Național 

al Științei și Invățămîntului
— 30 octombrie 1980 —

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCiNTEU"

tv
11,30 Telex
11,35 Lumea copiilor • Telefllmoteca 

de ghiozdan : ,-,Gemenii In vacan
ță" (color). Producție a Studiou
rilor poloneze. Premieră TV. Epi
sodul 1

12,40 Din cununa clnteculul românesc. 
,,Dragu-ml-l sâ cînt, să joc !“. Me
lodii populare

13,00 Album duminical (parțial color)
• Clntec de pace — moment poe
tic • Raliul (II). Reportaj • Rit
murile tinereții • Desene animate
• Cotidianul in 600 de secunde
• Teatru scurt : „O vizită de ne
uitat". Adaptare TV după Ring 
Lardner • Premieră muzicală cu 
formația „Evolutiv" O Telesport
• Lumea minunată a filmului 
O Secvența telespectatorului

14,45 Tinerii mereu in linia Intîi. Re
portaj

15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal

19.20 Țara mea azi (color). Eooca 
Ceaușescu. Județul Teleorman tn 
anul 65 al partidului

19,40 Clntarea României (color). De pe 
marea scenă a țării pe micul e- 
cran. Emisiune realizată in cola
borare cu Consiliul Culturii și E- 
ducațlel Socialiste șl cu Comitetul 
de cultură șl educație socialistă al 
județului Teleorman

20.20 Film artistic : „Disputa*
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI, 10 NOIEMBRIE 1986
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnlco-ștllnțlfio (color)
20,35 Tezaur folcloric (color)
20.50 Roman foileton (color). „Calvarul". 

Producție a studiourilor sovietice. 
Ecranizare după romanul omonim 
de Alexei Tolstoi. Cu : Irina Al
ferova, Svetlana Penkina, Iuri So
lomin. Mihail Nojkin. Veaceslav 
Ezepov, Mihail Kozakov, Inna Gu- 
laia, Valeri Pogorelțev. Regia : 
Vasili Ordinski. Episodul 4

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

INFORMAȚII SPORTIVE
Miercuri, la Sevilla»

PARTIDA ROMÂNIA - SPANIA 
DIN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

PAROȘENI ; Minerii 
și-au îndeplinit 
planul anual

Harnicul colectiv de la întreprin
derea minieră Paroșeni a început 
primul an al actualului cincinal cu 
hotărîrea fermă de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile de plan. Adre- 
sînd chemarea la întrecere către 
toate unitățile miniere din țară, 
colectivul de muncă al I.M. Paro
șeni și-a propus ca obiectiv prin
cipal al activității sale din subte
ran creșterea substanțială a pro
ductivității muncii prin mecaniza
rea extragerii și transportului căr
bunelui la suprafață. în prezent, 
exploatarea cărbunelui din abataje 
este fn întregime mecanizată, pe 
cele 7 complexe de susținere și 
tăiere mecanizată a cărbunelui de 
mare randament se obțin producti
vități înalte de pînă la 23 tone căr
bune pe post. Drept urmare, mine
rii din Paroșeni au extras în acest 
an. peste prevederi. 83 000 tone căr
bune. urmînd ca pînă la sfirșltul 
anului cantitatea de cărbune extra
să peste plan să ajungă la 130 000 
tone. De remarcat că în acest an va 
fi prima dată cind la mina Paro
șeni se va extrage peste un milion 
tone cărbune. (Sabin Cerbu).

ZLATNA : O nouă 
capacitate de producție
Preocuparea pentru dezvoltarea 

bazei de materii prime a țării și va
lorificarea minereurilor neferoase 
din munții Apuseni se materiali
zează în județul Alba prin construi
rea unor importante obiective in
dustriale. Pe șantierul unuia dintre 
aceste obiective, cel al noii uzine 
de cupru din cadrul întreprinderii 
metalurgice de metale neferoase

din Zlatna, se Intensifică eforturile 
pentru realizarea într-un termen 
cît mai scurt a acestei capacități de 
producție care valorifică superior 
concentratele cuprifere de la Com
binatul minier al cuprului Roșia 
Poeni. Aceste eforturi s-au mate
rializat prin punerea parțială în 
funcțiune a halei de electroliză cu 
55 de zile mai devreme. (Ștefan 
Dinică).

BUZĂU : Produse 
cu parametri superiori
La întreprinderea „Metalur

gica" Buzău, concomitent cu apli
carea măsurilor prevăzute în etapa 
a doua a programului de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a producției, se depun eforturi susți
nute pentru asimilarea unor pro
duse noi. cu parametri tehnico- 
calitativi superiori. Este vorba. 
Intre altele, de subansamble pen
tru mașini agricole și de piese 
turnate pentru diferite sectoare ale 
economiei naționale. Recent, aici 
au fost lansate. în fabricația de 
serie. încă 5 noi repere din fontă 
cenușie pentru mașinile de balotat 
și remorcile auto. (Siellan Chiper).

OSTROVU MARE:
Un nou edificiu cultural
La Ostrovu Mare, unde se înal

tă hidrocentrala Porțile de Fier II, 
s-a dat în folosință un modern 
club al sindicatelor. Noul obiectiv 
cultural, cu o arhitectură atrăgă
toare. care îl integrează armonios 
In ansamblul Impunătoarelor con
strucții înălțate aici, dispune de o 
sală de spectacole șl spații pentru 
desfășurarea unei game, largi de 
activități politico-îdeologice si cul
tural-educative. (Virgiliu Tătaru).

Un „poligon de încercare" al noului
(Urmare din pag. I)

— ...și permanentă — 
continuă Aurel Pop. In
spector cu probleme da tn- 
vățămînt in compartimen
tul de specialitate al în
treprinderii. Virsta medie a 
personalului nostru mun
citor este situată undeva 
între 28 și 29 de ani. Deci 
oameni tineri, dar nu foar
te tineri. Ceea ce arată că 
este nevoie da un perma
nent proces de împrospăta
re a cunoștințelor — chiar 
dacă, prin absurd, am pre
supune că nu ar crește 
complexitatea mașinilor și 
a lucrărilor, ci am sta pe 
loc. Dar nu stăm pe loc, 
așa că...

— Cine este „furnizorul" 
forței de muncă la dum
neavoastră 7

— în principal, școala 
profesională. liceul indus
trial și școala de maiștri 
de pe lingă Întreprindere. 
Apoi, firesc, învățămintul 
superior, citeva transferări, 
ca peste tot. Școlile pre
gătesc lăcătuși, mecanici, 
turnători, electroniști. scu
leri. Aceștia încep perfec
ționarea de cum vin In în
treprindere. Poate că nu 
„perfecționare" este cuvln- 
tul cel mai potrivit — dar 
noi aici încadrăm această 
activitate. Este vorba de 
așa-numitele programe de 
Integrare pentru absolvenți, 
la care toți participă obli
gatoriu din prima zi. E1e 
își propun să armonizeze 
pregătirea școlară cu rea
litățile producției. în asa 
fel încît noul încadrat să
ajungă In cel mai scurt
timp la eficienta maximă.
Sint programe 
elastice, adaptate 
loc de muncă și
categorii de încadrare.

mobile, 
fiecărui 
fiecărei

Iată deci o situație îm
bucurătoare : primul pas în 
producție al tînărului ab
solvent este și primul pas 
spre perfecționare. Ce va 
face el mal departe ? Cum 
asigură Întreprinderea, con
cret, creșterea calificării 
oamenilor ? Stăm de vorbă 
cu Pavel Dulca. secretarul 
comitetului de partid al în
treprinderii :

— Am fost șl sîntem tn 
căutarea formelor celor mal 
eficiente de perfecționare a 
cadrelor. Principala formă 
pe care o utilizăm este 
cursul de perfecționare. 
Avem de acum o experien
ță de cind ani.

— Cum se desfășoară un 
asemenea curs ?

nuarea programului de in
tegrare, celor aflați in pri
mii doi-trei ani de produc
ție. Cursul durează trei 
luni, două ore săptăminal, 
la sfirșitul zilei de mun
că. Se încheie cu un test. 
Lectorii sînt desemnați din
tre cadrele cu pregătire su
perioară, în special dintre 
inginerii tehnologi din ca
drul secțiilor.

— în prima oră —- ne 
relatează inginerul Nicolas 
Santa, din atelierul de pro
iectare mașini speciale — 
cei mai multi facem un 
sondaj de interes, verifi
căm adică dacă programa 
propusă este cea mai bună.

— Și ?
— Ne corectăm din mers.
— Ce vă spune expe

riența de pînă acum ?
— Că avem un mare duș

man — rutina. în primul 
rind a cursanților ; cei mai 
tineri sînt mai serioși, din
tre ceilalți nu toți. unii 
au impresia că dacă au 
șapte-opt-zece ani de me
serie sau cincisprezece- 
douăzeci știu tot.

— Consider că secția 
unde lucrez și unde sint 
lector la cursurile de per
fecționare, sculăria. este n 
secție aparte — opinează 
inginera Elvira But. Aici 
sînt muncitori cu o califi
care superioară, se fac lu
cruri deosebite. Cursurile 
sînt absolut necesare și oa
menii simt asta. Să vă 
dau un exemplu : la în
ceput erau mal puțini. 
Anul acesta, cei care nu au 
fost cuprinși în perfecțio
nare au venit să întrebe, 
se simțeau frustrați. Alcă
tuim un plan de teme — 
dar apar lucruri noi șî 
atunci 11 schimbăm din 
mers.

— Cum se desfășoară 
orele de curs ?

Echipa reprezentativă a României 
va juca al doilea meci al său din 
campionatul european Intertărî in 
compania echipei Spaniei — 
miercuri. 12 noiembrie, la Sevilla.

Pînă la această întîlnire, In grupa 
din care fac parte România, Spania, 
Austria și Albania, s-au jucat două 
partide : România — Austria 4—0 și 
Austria — Albania 3—0. în acest an, 
se va mai desfășura și partida 
Albania — Spania, programată la 3 
decembrie. Celelalte jocuri ale re
prezentativei noastre au fost fixate 
pentru 1987 : la 25 martie. România
— Albania ț 29 aprilie. România —
Spania ; 28 octombrie, Albania —
România ; 18 noiembrie. Austria — 
România. Amintim aici că în pe
rioada dintre sezoanele de toamnă 
1986 și primăvară 1987, echipa 
Steaua, care dă reprezentativei na
ționale grupul cel mai mare de ju
cători, va susține — în calitatea sa 
de campioană europeană intercluburi 
în ediția 1985—1986 — două meciuri 
de mare interes fotbalistic interna
țional : meciul pentru „Cupa inter
națională" la Tokio, la 14 decembrie 
1986. și meciul pentru „Supercupa 
europeană", la Monte Carlo, la sfîr- 
șitul lunii februarie 1987.

în vederea medului România — 
Spania de la Sevilla, antrenorul 
Emerich Jenei a stabilit un lot 
format dta jucătorii : Lung, Cristian
— Iovan, Belodedici, Bumbescu, 
Ungureanu, Iorgulescu, Rednic —

★

Campionatele mondiale de haltere
La Sofia au început campionatele 

mondiale de haltere, cu participarea 
a peste 250 sportivi din 41 de țări.

Candidații la medalii vor fl în 
primul rlnd halterofilii bulgari și cel 
sovietici, care de multă vreme domi
nă acest sport Reprezentanții noștri 
sînt tn număr de șapte, dintre care 
doi juniori, Negreanu și Czanka. 
Totuși, rezultatele foarte bune din 
ultimii ani ale unor sportivi români 
ne dau speranțe că și la Sofia ei 
vor reuși să reprezinte cu onoare 
culorile noastre. Astfel, Nicu Vlad, 
la categoria 100 kg, este într-o con
tinuă creștere de rezultate la nivel 
mondial, asplrfnd la supremație în 
cadrul acestei spectaculoase catego
rii de greutate. De asemenea. Andrei 
Socacl (încă junior în acest an) și 
Constantin Urdaș sînt tineri foarte 
talentați și puternici, în stare de 
rezultate Înalte la categoriile 75 kg 
și 82,5 kg. Precizăm că Socad va 
intra în concurs marțea viitoare, 
Urdaș — miercuri, iar Nicu Vlad — 
vineri, 14 noiembrie. Să le urăm 
mplt succes I

GIMNASTICA • La Rijeka (Iu
goslavia), se desfășoară balcaniada 
de gimnastică. Turneul masculin pe

Stoica. Boloni, Klein, Hagl, Mateuț, 
Balint — Lăcătuș. Geolgău, Cămăta- 
ru, Pițurcă. După cum se observă, 
marea majoritate a fotbaliștilor noș
tri dețin multă experiență interna
țională comună. Este, de altfel, 
unul din principalele argumente 
care ne îndreptățesc să sperăm 
că, la apropiatul joc de la Se
villa, reprezentativa noastră poate 
obține un rezultat bun, care să con
tribuie la atingerea obiectivului de 
a se califica în turneul final al cam
pionatului european din 1988.

Echipa Spaniei, una dintre forma
țiile care s-au distins cu ocazia 
recentului turneu final al C.M. din 
Mexic, dispune de un lot valoros de 
jucători. Antrenorul Munoz a men
ținut în linii generale aceeași com
ponență nominală de la „Mundial", 
printre cei 16 jucători anunțați pen
tru intîlnirea cu echipa noastră 
aflîndu-se Camacho, Sanchiz, Gor
dillo, Victor, Gallego, Rincon și 
Butragueno.

Amintim că ultima Întîlnire dintre 
echipele României și Spaniei a avut 
loc in 1984, in turneul final european 
precedent, din Franța, scorul fiind 
atund egal, 1—1.

Partida de miercurea viitoare va 
fi condusă de cunoscutul arbitru 
olandez Jan Kaiser și va avea loc pe 
stadionul Benito Villamarin din 
Sevilla, de la 21,30 (ora României).

Valerin MIRONESCU
★

echipe a fost dominat de echipa 
României, care s-a clasat pe locul 
Intîi, cu 282,90 p., urmată de Bulga
ria, cu 278,775 p. La individual 
compus, pe primul loc s-a situat 
Marius Gherman (57,30), urmat de 
Marian Rizan (56,95 p.) • Congresul 
F.I.G., reunit la Roma, a confirmat 
datele prindpalelor competiții din 
1987, astfel : 18—25 mai, campiona
tele europene — la Moscova ; 18—28 
octombrie, campionatele mondiale — 
la Rotterdam. De asemenea, s-au 
confirmat datele turneului de gim,- 
nastică din cadrul Universiadei cară 
va avea loc la Zagreb, între 8 șl 19 
iulie 1987.

JUDO. în cadrul campionatelor 
europene de judo pentru tineret ce 
se desfășoară in orașul austriac 
Leonding, sportivul român Florin 
Lascău (categ. semimljlocle) a ob
ținut medalia de bronz după ce l-a 
Întrecut pe elvețianul Gandolfl. Pe 
primul loc la această categorie s-a 
clasat Kliscin (U.R.S.S.), invingător 
in finala cu belgianul Lats. La 
categ. 86 kg titlul de campion a re
venit lui Hoffmann (R.D.G.), iar la 
categ. 72 kg a cîștigat olandezul 
Pieper.

vremea
Institutul de meteorologie șt hldrolo- 

?ie comunică timpul probabil pentru 
ntervalul 9 noiembrie, ora 20 — 12 no

iembrie, ora 20. In (ară : Vremea se va 
încălzi ușor, iar cerul va fl variabil, 
cu Innorâri temporare tn nordul târli, 
unde vor cădea ploi slabe, Izolate. Vin- 
tul va sufla slab pînă la moderat cu

unele Intensificări la munte. Tempera
turile minime, nocturne, vor fi cuprin
se, tn general, tntre minus 4 șl plus 6 
grade, iar cele maxime, diurne. Intre 5 
șl 15 grade. Izolat mal ridicate. Dimi
neața, pe alocuri, se va semnala ceață. 
In București : Vremea se va încălzi 
ușor iar cerul va fl variabil. Vlntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime, nocturne, vor fl cuprin
se între minus un grad șl plus 3 grade, 
cele maxime, diurne, vor oscila tntre 
12 și 15 grade. Dimineața, ceață slabă.

— Să vă spun întîl cum 
se alcătuiește programul de 
tnvățămlnt : se pleacă de 
la două elemente — defi
ciențele constatate de șefii 
de formații de lucru in pe
rioada anterioară la oame
nii lor și utilajele noi care 
au apărut în dotare, noile 
tehnologii și tehnici. Se a- 
cordă o atenție specială 
muncitorilor care au rămas 
sub normă, celor care au 
dat rebuturi și. tn conti

— O prelegere, ca s-o 
numesc așa. folosind toate 
materialele existente. Apoi 
cei mai buni fac o demon
strație practică. Colegii 
judecă rezultatul. Anali
zăm piese rebutate. Expu
nerea este scurtă, sub for
mă de dialog, colocvială.

— Deci două ore pe săp- 
tămînă...

— Două ore pe săptă- 
mînă este cursul organi
zat, dar, de fapt, el du
rează tot timpul, nu areloe 
doar în cele două ore. Lec
torii sint prezențî opt ore 
pe zi printre cursanți si, 
normal, sînt consultați tot 
timpul și... țin cursuri tot 
timpul.

ACUM VREO DOUĂ
ZECI DE ANI, la „înfră
țirea" au sosit niște for
mulare ce se cereau com
pletate. întreprinderea tre
buia să spună unde va uti
liza calculatoarele de bi
rou. S-a răspuns destul de 
greu, oamenii nu prea 
știau ce să spună. Astăzi 
nu se mai poate lucra de- 
cît cu calculatorul de birou 
pe masă. Și este doar o 
etapă in procesul fără sflr-

șlt al perfecționării. Pen
tru că acum cererea cea 
mai mare este de... termi
nale.

— S-au depus eforturi 
mari pentru asigurarea 
unei dotări cu tehnică de 
calcul pe măsura noilor 
orientări, noilor dimensiuni 
cantitative si calitative ale 
Întreprinderii — ne spune 
inginerul Paul Plafona, de 
la oficiul de calcul. Noua 
etapă a început cam în 
urmă cu doi ani. Calcula
torul a pătruns șî în com
partimentele tehnice. S-au 
organizat cursuri de per
fecționare, de familiari
zare cu noua aparatură, 
la Început la noi. la ofi
ciu, apoi in fabrică. Am ur
mărit, în primul rlnd. de
pistarea locurilor de apli
care și am organizat apoi 
cursuri. în martie 1986 au 
absolvit primul curs ingi
neri și subingineri din ate
lierul de proiectare — cir
ca o sută de oameni. Cei 
de Ia compartimentul de 
tehnologie-normare erau 
de-acum familiarizați — 
așa că tn clipa de față a- 
vem citeva sute de cadre 
care pot efectiv lucra pe 
calculator.

— Rezultatele ?
— în primul rind — șî 

acest lucru este foarte Im
portant — rezultatele sînt 
de ordin psihologic : toți 
vor să lucreze cu calcula
torul. dar. din păcate, nu
mărul de canale este limi
tat. în oficiu, grupa de 
programatori de la utilaje
le cu comandă numerică 
lucrează direct cu calcula
torul. Acum a început a 
treia serie de cursanți și 
interesul rămîne în conti
nuare foarte susținut — ba 
chiar a crescut, după ce 
s-au făcut, vădite primele 
rezultate. Scopul către care 
tindem : proiectare asis
tată de calculator.

Dar lucrul cu calculato
rul este doar una din 
formele de perfecționare a 
cadrelor cu studii superi
oare. Firesc, inginerii, sub- 
inginerii, economiștii în
treprinderii țin pasul cu 
noile utilaje, cu noile teh
nologii în același sistem 
organizat de perfecționare 
a pregătirii.

— Perfecționarea cadre
lor cu studii superioare este 
permanent tn atenția noas
tră — subliniază Inginerul 
Petru Hațegan. Cu spriji
nul efectiv al șefilor de 
secții și al birourilor orga
nizațiilor de partid din sec
ții s-au fixat teme nomina
le — individuale și de grup, 
tehnologii noi, raționali
zări. Ele sint astfel alese 
încît. pe de o parte, să răs
pundă necesităților produc
ției, iar ne de alta să per
fecționeze efectiv oamenii, 
să-î pună în situația să afle 
ce este nou. să se confrun
te cu alții. Ca urmare a 
aplicării acestei forme de 
perfecționare, inginerul Io
sif Vasy a propus (și este

in curs de experimentare șl 
chiar parțial introdusă) o 
tehnologie nouă — găuri- 
rea tubulară. Un grup de 
patru ingineri au pus la 
punct utilizarea celulelor 
flexibile în cadrul între
prinderii, studiu aplicativ 
de tehnologie și organi
zare.

— Care sint dușmanii 
perfecționării, ce vă spune 
experiența dumneavoastră ? 
— 11 întrebăm pe secretarul 
comitetului de partid ăl în
treprinderii.

— în luna iunie, într-o 
ședință comună a comite
tului de partid și a consi
liului oamenilor muncii s-a 
analizat situația perfecțio
nării cadrelor în între
prinderea noastră. S-a re
levat că inițial acțiunea a 
fost privită cu o oarecare 
rezervă de unii, cu dezin
teres de alții, totul pie
rind de la aceea că într-o 
primă etapă a existat o in
suficientă preocupare po
litică pentru conștientiza
rea oamenilor. A reieșit, 
totodată, că pe parcurs re
ciclarea a devenit un factor 
indispensabil bunului mers 
al producției în toate sec
toarele. S-a spus răspicat 
că trecerea la o gamă sor
timentală de mașini-unelte 
de mare complexitate nu 
s-ar fi putut realiza fără 
ca în pregătirea forței de 
muncă să nu Intervină mu
tații calitative.

— Trebuie să tragem 
concluzia că totul merge 
astăzi ca pe roate ?

— Nici gînd I Doi duș
mani, cum le-ati spus, 
avem și luptăm Împo
triva lor! primul este 
formalismul. Mai sînt ca
zuri de prezentă forma
lă. pur fizică, la cursuri, 
fără însușirea celor preda
te. sau cazuri de prelegeri 
anoste, plictisitoare, neinso- 
țite de lucrări practice, de 
scheme, de proiecții. Un 
alt factor negativ este sla
ba circulație, în unele ca
zuri, a Informației tehni
ce. Nu mă refer doar la li
teratura majoră de specia
litate. ci șt la faptul că 
sînt situații cind ea nu cir
culă nici între secții. Ca să 
remediem cît de cît aceas
tă deficientă edităm semes
trial Buletinul de Informa
re tehnică — în care se 
popularizează cele mal re
cente realizări, în general 
Informație tehnică de ulti
ma oră.

Perfecționarea este un 
proces In care omul șl 
mașina se condiționează re
ciproc. un proces in cadrul 
căruia fiecare pas înainte al 
unuia îl obligă și pe ce
lălalt să facă unul. Este 
una dintre trăsăturile do
minante ale revoluției ști- 
ințifloo-tehnlce. iar înțele
gerea profundă a acestei 
realități — așa cum dove
dește si experiența de la 
„înfrățirea" Oradea — una 
din condițiile progresului 
rapid al industriei noastre 
pe drumul modernizării.

*

De cîtăva vreme, un nume care a- 
pare tot mai des pe lista preferințe
lor telespectatorilor britanici este a- 
cela al prezentatorului Max Hea
droom. care girează emisiunile de 
dezbateri pe teme actuale (talk 
shows) ale Canalului 4 al televiziu
nii. Un fapt ieșit din comun, pentru 
că prezentatorul in cauză nu este un 
personaj real, in carne și oase, ci... 
unul creat cu ajutorul computerelor, 
o plăsmuire electronică, poate ca un 
indiciu al intenției de a se asigura 
obiectivitatea emisiunilor pe care le 
prezintă. Lucru nu tocmai ușor, nu 
numai pentru programele TV, dar în 
general pentru ansamblul mijloacelor 
de informare britanice de o mare di
versitate de tendințe și opinii, in 
condițiile multitudinii evenimentelor 
interne și externe pe care le au de 
prezentat și comentat. O cît de suc
cintă trecere în revistă a unora din 
evenimentele petrecute în ultimul 
timp, așa cum au fost ede receptate 
de publicul larg, prin intermediul 
presei scrise și al oriei audiovizuale, 
sau cum, figurat vorbind, s-au oglin
dit în apele din nou limpezi ale Ta- 
mlsel (după vastele operațiuni da 
depoluare lnrtreprinae in anit din 
urmă), asta ilustrativă tub acest 
raport

Evident, problematicii economice i 
se acordă multă atenția, in aceste 
zile fiind pe larg reluate oonstatărlle 
și previziunile raportului trimestrial 
întocmit sub egida Confederației In
dustriei Britanice. Unele din acesta 
constatări sint încurajatoare, ele in- 
dicînd o tendință de redresare a ac
tivității productive, care la sfîrșitul 
actualului trimestru va fi cu un pro
cent mai ridicată in comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut. în 
schimb, nu se Întrevede deocamdată 
perspectiva reducerii șomajului, care 
depășește tn prezent trei milioane 
de oameni, atit guvernul conserva
tor, cît șt opoziția laburistă fiind 
tn căutarea unor soluții de durată 
la această problemă, inclusiv prin 
stimularea investițiilor particulare, 
prin programe de recalificare a 
muncitorilor In noi profesiuni, prin 
crearea de noi locuri de muncă, in 
special pentru tineri.

Oricum, raportul amintit a avut un 
cert ecou, mai putină publicitate fă-

c!ndu-se insă mitingului care a avut 
Ioc în centrul Londrei la încheierea 
unui marș de peste 500 kilometri al 
șomerilor, pornit din orașul Jarrow 
pentru a comemora o acțiune simi
lară inițiată din același oraș cu 50 
de ani in urmă. Scopul ? A atrage a- 
tentia. asupra situației muncitorilor 
care nu au de lucru. O altă categorie 
a cărei situație se află in atenția 
guvernului și a parlamentului este 
cea a lucrătorilor din învătămint, sa
larizarea acestora fiind apreciată ca 
neoorespunzătoare. Majorările pro
puse de guvern au fost soco
tite insuficiente de cel în oauză. 
problema dlnd, de altfel, naștere in 
Camera Comunelor la tradiționala

rul sud-african Pieter Botha in 
cursul întrevederilor pe care le-a a- 
vut cu acesta in legătură cu proble
mele apartheid-ului. O ..profundă de
cepție" au manifestat deopotrivă ofi
cialitățile si presa britanică și fată 
de atitudinea partenerilor din Piața 
comună, care au refuzat să sprijine 
politica adoptată de Marea Britanie 
fată de unele țări arabe, cu care a 
întrerupt relațiile diplomatice. Epi
sodul a deschis răni mai vechi, a re
pus pe tapet asemenea chestiuni cum 
ar fi subvenționarea preturilor agri
cole. sursă a unor dispute perene in 
cadrul Comunității economice a ..ce
lor zece".

Mult comentată este și disputa care

Iară celei al cărei erou a fost el În
suși. Personajul din roman reușea 
însă să facă fată cu bine întîmplării 
nefericite prin care a trecut, ceea ce 
nu a fost cazul și cu autorul cârtii, 
care a fost nevoit să-și dea demisia 
din funcția pe care o îndeplinea, pri
lej de comentarii acide din partea 
întregii prese.

Firește însă, nu numai asemenea 
subiecte rețin atenția presei și opi
niei publice britanice. Problemele 
tehnicii de vîrf stîrnesc un interes 
legitim. Inclusiv prin prisma unei ex
periențe care, cel puțin pentru înce
put, nu s-a dovedit prea reușită, a- 
ceea a computerizării operațiilor de 
bursă. în cadrul unei restructurări

in apele limpezi ale Tamisei

ședință de interpelări adresate pri
mului ministru unor aprinse dez
bateri.

Pe fundalul acestor realități inter
ne. se reliefează un interes și o preo
cupare constante fată de evoluțiile si 
implicațiile vieții internaționale. Se 
menține controversa in jurul costisi
torului proiect „Trident* (10 miliar
de lire sterline) de modernizare a 
submarinelor cu rachete nucleare la 
bord, proiect sprijinit de Partidul 
Conservator, dar respins categoric de 
partidele de opoziție, laburist si li
beral. în acest context, au reținut 
atenția declarațiile ministrului de ex
terne Geoffrey Howe in interviul pe 
care l-a acordat în aceste zile influ
entului cotidian „FINANCIAL TI
MES". Deși a exprimat rezerve în ce 
privește perspectiva eliminării arma
mentului nuclear, titularul Foreign 
Offioe-uluî a formulat părerea că 
„după intîlnirea de la Reykjavik 
există posibilități mai mari de a se 
realiza o cotitură în domeniul redu
cerii armelor nucleare strategice". 
punct de vedere împărtășit de o mare 
parte a comentatorilor britanici. Pe 
de altă parte, șeful diplomației bri
tanice și-a exprimat ..profunda de
cepție" fată de lipsa totală de com
prehensiune manifestată de premie-

REPORTAJ DIN 
ACTUALITATEA BRITANICA

a-a Ivit intra oonducerea Partidului 
Conservator al conducerea postului 
de radiotelevizhina BBC, chiar in a- 
junul aniversării a 50 de ani de la 
începutul primelor emisiuni TV cu 
caracter permanent in Marea Brita
nie. în timp ce ziarele au consacrat 
spații larg! evenimentului, președin
tele Partidului Conservator, Norman 
Tebblt, a exprimat critici seve
re la adresa BBC-ului pentru 
modul tn care ar fi reflectat unele 
aspecte ale actualității Internaționa
le, învinuiri respinse Insă prompt 
de personalități din oele mal cunos
cute ale lumii gazetărești britanice, 
cum ar fi Sir William Rees-Mogg, 
fost vicepreședinte al BBC-ului și 
fost redactor-șef al ziarului „Times", 
care le-a apreciat ca fiind neînteme
iate.

Conservatorii se află, de altfel, în
tr-o poziție delicată si ca urmare a 
unui scandal in care a fost implicat 
vicepreședintele partidului. Jeffrey 
Archer, cunoscut și ca autor de ro
mane de mare succes. Ultimul său 
best seller. ..Primul dintre egali", i- 
magina o situație întru totul slmi-

mal ample a acestor operații. Acțiu
nea denumită ușor ironic „Bl» 
Bang" (.marele zgomot", prin ana
logie cu „explozia inițială" in urma 
căreia ar fl luat naștere Universul) 
s-a soldat, deocamdată, printr-un e- 
sec, sistemul computerizat „a căzut" 
ei. pentru prima oară de foarte multă 
vreme, activitatea febrilă din City a 
fost pur șl simplu blocată, ceea ce a 
stlrnit nu puține reacții sarcastice, in 
sensul că tranzacțiile bursiere nu 
prea sînt agreate în lumea electro
nicii...

în schimb, s-a desfășurat cu succes 
o altă operație, medicală de această 
dată, mareînd o premieră absolută in 
analele chirurgiei britanice : implan
tarea unei inimi artificiale unui pa
cient. ca o soluție tranzitorie pînă 
cind va deveni disponibilă o inimă 
umană „de schimb". „Știința in slujba 
vieții", așa s-ar putea defini, pe 
scurt, succesul acestei remarcabile 
performante medicale.

O idee care se regăsește de altfel 
si in rezultatele unei instructive an
chete sociologice comentate în aceste 
zile ne o pagină întreagă a ziarului 
„GUARDIAN" : alături de asemenea 
constatări, cum ar fi existenta unei 
substanțiale majorități (circa 70 la 
sută) în favoarea unei mai echitabile

distribuiri a venitului național sau 
prioritatea acordată de cei ce au 
participat la anchetă unei soluționări 
grabnice a problemei folosirii miinii 
de lucru, s-a înregistrat, ca o soluție 
de schimb Ia proiectele gen „Tri
dent". o consolidare a curentului fa
vorabil dezarmării nucleare, sprijini
tă de 68 la sută din participanti. una 
din trei persoane din rîndul tinerilor 
pronuntindu-se chiar în sprijinul u- 
nei dezarmări unilaterale. în același 
sens a retinut atentia declarația pur- 
tînd semnăturile mai multor sute de 
prestigioși oameni de știință britanici
— personalități marcante din dome
niile fizicii, matematicii, electronicii, 
inclusiv laureați ai premiului Nobel,
— care s-au angajat să nu participe 
la programul „războiul stelelor" de 
militarizare a Cosmosului, apreciind 
că, datorită priorităților nefirești de 
cercetare pe care le impune, un ase
menea program amenință să devita- 
lizeze ansamblul mecanismelor de u- 
tilizare a oelor mal noi cuceriri ști
ințifice in scopul propulsării civiliza
ției, si nu al distrugerii ei.

Potrivit aceleiași anchete, după ce 
se părea la un moment dat că ar 
exista un curent de opinie potrivnic 
extinderii energeticii nucleare, tn 
prezent se constată o schimbare de 
optică. întărindu-se substantial cu
rentul in favoarea construirii de noi 
centrale a tomo -electrice domeniu 
unde s-au înregistrat, de altfel, 
succese de seamă. Marea Britanie 
ocupînd unul din primele locuri în 
lume. Concomitent se desfășoară 
asiduu cercetări tn ce privește alte 
surse de energie. Un sector în care 
s-au obținut rezultate promițătoare 
este cel al reacțiilor termonucleare 
dirijate. problemă ce preocupă și 
pe savanțli din alte țări, rezolvarea 
ei fiind de natură să deschidă per
spective nebănuite energeticii mon
diale.

...Repere caleidosoonice care, oglin
dind citeva din capetele de afiș ale 
actualității britanice, dau. dincolo de 
unele aspecte mai puțin semnificati
ve. măsura preocupărilor majore ale 
opiniei publice de dincolo de Canalul 
Minerii.

Romulus CĂPtESCU 
Viorel SALAGEAN

Londra

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• AVANPOSTURLE BIOSFE- 

R£| Pe cit de bogate sint cunoștințele des
pre microorganismele din straturile de aer 
aflate în apropierea solului, pe atit de 
sărace sint informațiile din domeniul stra- 
tosferei și al mezosferei. Or, cunoașterea 
componenței cantitative și calitative a mi
croorganismelor de la mari înălțimi și limi
tele răspîndirii lor prezintă o deosebită în
semnătate nu numai teoretică, dar și practi
că. Tocmai pentru a face posibilă adincirea 
acestor cunoștințe, la Institutul de micro
biologic al Academiei de științe a U.R.S.S. 
a fost pusă la punct o aparatură originală 
care, amplasată la bordul unor rachete, a 
permis să se obțină concludente probe de 
aer din stratosferă și mezosferă. Analizele 
au relevat că microflora devine tot mai 
săracă pe măsură ce crește înălțimea, iar 
microorganismele existente prezintă ca nu
mitor comun pigmentația. Practic, toate 
conțin pigmenți negri, verzi, bruni, cenușii 
sau de altă culoare, ceea ce le conferă o 
mare rezistență la acțiunea razelor ultra-

violeta șl Ia temperaturi de ptnă la 196 
grade Celsius. La Înălțimi de peste 84 km 
deasupra nivelului mării, nu s-a constatat 
prezența unor microorganisme, această alti
tudine puțind fi deci considerată drept 
„granița" biosferei. Din studierea florei de 
la mari Înălțimi a reieșit că straturile su
perioare ale mezosferei constituie un me
diu propice pentru selecția unor tipuri de 
microorganisme extrem de rezistente la 
acțiunea unor factori profund nefavorabili 
vieții, în general.

• FIZICA IONILOR GREI Șl 
MEDICINA k1 Prezent> la Milano se 
construiește un foarte puternic ciclotron. 
Primele experimente cu alutorul acestui 
accelerator de particule grele pozitive 
sînt prevăzute pentru începutul anului 
viitor. în decentul '90. noul ciclotron. rea
lizat după proiectul unor echipe de cerce
tători din cadrul Universității din Milano, 
va fi folosit pentru dezvoltarea șl apro
fundarea cercetărilor din domeniul fizicii

nucleare. Este vorba da un ciclotron cu 
bobine supraconductoare. care reprezint* 
o premieră pe pian european. El face parte 
din noua generație de ciclotroane utilizate 
in fizica nucleară pentru accelerarea parti
culelor atomice grele (de uraniu și mai 
ales de carbon). Accelerarea la energii 
mari a ionilor grei este legată de posibi
litatea realizării unor magneți compacți. 
cu cîmpuri magnetice puternice, fapt care 
necesită o tehnologie avansată, bazată pe 
supraconductlbilitate.

Ciclotronul care se construiește acum la 
Milano va fi instalat in Laboratorul națio
nal de fizică a ionilor grei din Catania, 
Sicilia, unde va fi conectat la un accele
rator de tip electrostatic. Ca si toate cele
lalte acceleratoare din noua generație, si 
acestui ciclotron supraconductor i se vor 
găsi numeroase utilizări in scopuri medi
cale. Actualmente, tn S.U.A.. se constru
iește un ciclotron rupraconductor extrem 
de compact, care va fl utilizat la tratarea 
tumorilor maligne, aplicație urmărită și de 
realizatorii celui din Milano.

• CONCURENJII LUI AR- 
HAEOPTERIX, ° 'ch’Ps cercetători 
de la Universitatea din Texas a anunțat, nu 
demult, descoperirea a două fosile de pă
sări care ar fi trăit tn urmă cu 225 milioa
ne de ani. Potrivit cercetătorilor, ele sînt 
cu 75 de milioane de ani mai „în vîrstă" 
declt celelalte fosile de zburătoare cunoscu
te pînă în prezent

De mărimea unui corb, cele două 
„Protoavis" (păsări primitive), cum au fost 
ele numite, seamănă mal mult a păsări 
declt fosilele descoperite pînă acum. în 
special decît faimoasa Arhaeopterix de la 
British Museum. Ele păstrează totuși unele 
caracteristici ale dinozaurului, au precizat 
cercetătorii texani. Tocmai bazinul șl pi
cioarele asemănătoare cu cele ale dino
zaurului permiteau acestor viețuitoare să 
fugă repede, evident, atunci cind nu zbu
rau. Mușchii puternici al aripilor erau 
prinși de un os al toracelui. Pa craniul 
fosilelor au fost descoperita unele trăsături

anatomice specifica păsărilor, inclusiv 
protuberantele pe care erau atașate penele.

blouri. fie sub formă de plăci, fie ca strat 
protector.

• „PLATOȘĂ- PENTRU HU
BLOURI. Norii acizi care se formează 
deasupra Atlanticului, la altitudini de 
5 000—12 000 de metri, ca urmare a ema
națiilor de acid sulfuric provenite de la 
diverși vulcani, se pot menține ani în șir. 
Din cauza acțiunii corosive a acestor nori, 
companiile aeriene sînt nevoite să șlefu
iască din nou suprafețele exterioare ale 
hublourilor. după numai cinci traversări ale 
Atlanticului. Pentru Înlăturarea acestui 
Inconvenient, tn Franța a fost pus la punct 
un material mai rezistent la coroziune de
cît cele folosite pînă acum la fabricarea 
hublourilor de avion. Este vorba de un 
material cu o compoziție foarte apropiată 
de cea a binecunoscutului teflon cu utili
zări menajere. După ce va trece „exame
nul" tuturor testelor, noul material urmea
ză să fie folosit ca „platoșă" pentru hu-

• MOCHETĂ CU DRENAJ. In 
Elveția a fost lansat pe piață un nou tip 
de mochetă deosebit de practică, mai ales 
atunci cînd este folosită pentru acoperirea 
unor mari suprafețe de podea din localuri 
publice, terase, expoziții organizate în aer 
liber etc. înzestrată pe revers, la 1 cm 
de la nivelul solului, cu un sistem de dre- 
nare a apei, noua mochetă prezintă o serie 
de avantaje : nu putrezește, este rezisten
tă Ia razele ultraviolete și mal ales la 
intemperii. Chiar și atunci cînd plouă tare, 
apa dispare rapid sub covor. Grație unei' i 
aerisiri automate, diferența de temperata- ■ 
ră între aerul de deasupra și de sub covor 
permite acestuia să se usuce repede, „lon
gevitatea" sa neavînd decît de cîștigat. Mo
cheta se livrează în plăci cu dimensiunea 
de 40 X 40 cm, ceea ce permite înlocuirea 
cu ușurință a porțiunilor care, eventual, 
s-ar deteriora.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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ROMÂNIA SOCIALISTA: amplă activitate constructivăI

bagdad ■ Convorbiri româno-irakiene TIRANA

Mijloacele de Informare în masă din diferite 
țări ale lumii acordă spații largi prezentării 
politicii dinamice a României socialiste, iniția
tivelor de pace ale conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotăriril Marii Adunări Naționale privind redu
cerea unilaterală, încă din acest an, cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare.

Republica Socialistă România, subliniază pre
sa internațională, oferă un exemplu de ceea ce 
înseamnă trecerea de la declarații la fapte in 
problema dezarmării și păcii.

Este pusă in evidență cu pregnanță voința 
poporului român de cooperare rodnică cu țările 
socialiste, cu statele in curs de dezvoltare, cu 
toate țările lumii in interesul dezvoltării econo-

mico-generole, pentru deplină egalitate între 
toate națiunile.

Sînt înfățișate, totodată, realizările obținute 
de oamenii muncii din patria noastră in cele 
mai diferite domenii de activitate, marile succe
se înregistrate în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
in anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".

BAGDAD 8 (Agerpres). — Delega
ția Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., care 
efectuează o vizită în Irak, la invi
tația Uniunii Naționale a Studenți
lor sl Tineretului si a ministrului 
tineretului din această țară, s-a în
tâlnit cu Saadi Mahdi Saleh, mem
bru al Comandamentului Național al 
Partidului Baas Arab Socialist.

în cursul întrevederii au fost 
relevate raporturile de prietenie și 
colaborare existente între cele două

partide, țări și popoare, impulsiona
te în mod hotărîtor prin întâlnirile 
și înțelegerile convenite între to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Saddam Hussein, 
secretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele Repu
blicii Irak.

S-a evidențiat aportul specific pe 
oare colaborarea dintre tineretul 
român si tineretul irakian îl aduce 
la evoluția continuă a acestor ra
porturi. în interesul cauzei generale 
a păcii, progresului, înțelegerii 
cooperării internați anale. și

EXEMPLU DE ACȚIUNE CONCRETĂ PENTRU
NAȚIUNILE UNITE

TRECEREA LA DEZARMARE
De un ecou deosebit se bucură 

hotărârea de a se organiza in țara 
noastră un referendum în problema 
reducerii cu 3 la sută a armamen
telor, efectivelor si cheltuielilor mi
litare.

Sub titlul „România propune re
ducerea armamentelor", ziarul 
„CORREIO BRAZILIENSE" pune 
in evidentă faptul că Marea Adu
nare Națională a aprobat o lege 
specială în acest sens. Se subliniază 
că în cuvîntarea rostită în cadrul 
sesiunii Marii Adunări Naționale 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidential activitatea României pe 
plan international pentru dezvolta
rea relațiilor politico-economice si 
a colaborării multilaterale cu toate 
statele, participarea activă a Româ
niei la soluționarea problemelor 
complexe ale vieții mondiale, la 
lupta pentru dezarmare si pace în 
lume.

Președintele României, se arată 
In relatare, a reamintit că in actua
la situație internațională problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie înfăptuirea dezarmării 
nucleare si generale, asigurarea Pă
cii, subliniind, totodată, că nu exis
tă problemă mai importantă decit 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor. Ia existentă, 
la libertate și independentă, la via
tă și pace.

Conducătorul statului român. 
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat 
pentru reducerea cu 50 la sută, pînă 
în anul 2000. a tuturor armamente
lor convenționale, relevă cotidianul 
„DIE WELT" dta R. F. Germania. 
Ziarul informează despre cu
vîntarea rostită de președintele 
Nicolae Ceaușescu de la tribuna 
Marii Adunări Naționale, subliniind 
că tara noastră este favorabilă rea
lizării în întregime a angajamente
lor, înțelegerilor si acordurilor în 
privința dezarmării nucleare si a 
dezarmării generale.

Președintele României a adresat 
un apel tuturor țărilor europene, 
precum și Statelor Unite ale Ame- 
ricii și Canadei pentru trecerea de 
către flecare, in mod unilateral, la 
o reducere cu 5 la sută a arma
mentelor și cheltuielilor militare, a- 
rată ziarul. Acesta informează, de 
asemenea, că plenara C.C. al P.C.R. 
a aprobat propunerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind redu
cerea armamentelor, efectivelor șl 
cheltuielilor militare ale României 
cu 5 la sută, urmînd ca în cursul

lunii noiembrie. în oadrul unul re
ferendum. poporul român să-și spu
nă prin vot cuvînitul referitor la a- 
oeastă reducere.

Agenția REUTER pune în evi
dență faptul că. referindu-se la în
tâlnirea sovieto-amertoană la nivel 
înalt din Islanda și arătînd că s-a 
ajuns la o serie de înțelegeri și a-au 
făcut pași importanți asupra unora 
din problemele care s-au discutat, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că este necesar să se por
nească de la ceea ce s-a realizat și 
să se facă totul pentru a se obține 
acorduri concrete, reale de dezar
mare nucleară si de dezarmare ge
nerală.

Republica Socialistă România o- 
feră un exemplu de ceea ce în
seamnă a trece de la declarații la 
fapte în problema reducerii chel
tuielilor militare în Europa, relevă 
cotidianul nipon de limbă engleză 
„THE JAPAN TIMES". Ziarul in
formează despre referendumul care 
va avea loc in a doua jumătate a 
lunii noiembrie, și în cadrul căruia 
poporul român va fi consultat cu 
privire la reducerea cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor si chel
tuielilor militare. O asemenea mă
sură. arată cotidianul, exprimă con
cepția românească potrivit căreia 
securitatea unei țări nu depinde 
numai de puterea militară, ci si de 
dezvoltarea economică si tehnolo
gică.

Sub președinția lui 
Nicolae Ceaușescu, Consiliul de 
Stat al României a dezbătut sl a- 
doptat Decretul privind organizarea 
și desfășurarea referendumului din 
ziua de 23 noiembrie în legătură cu 
reducerea cu 5 la sută a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor mi
litare, informează agenția kuwei- 
tiană KUNA.

Este evidențiat faptul că, potrivit 
decretului, la referendum vor par
ticipa toți cetățenii cu drept de vot 
și vor fi consultați, de asemenea, 
tinerii în vîrstă de 14—18 ani. avînd 
în vedere că problemele legate de 
domeniul militar sînt de cel mai 
mare interes.

Poporul român este chemat în 
ziua de 23 noiembrie 1988 să se pro
nunțe. în cadrul unui referendum, 
asupra reducerii de către Republi
ca Socialistă România cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor si chel
tuielilor militare, relatează agenția 
iugoslavă TANIUG.

Nicolae Ceaușescu". țara a reușit 
să străbată un drum impresionant. 
Dintr-o țară agrară, cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
Înapoiată, România s-a transformat 
într-o tară industrial-agrară cu o 
industrie puternică și o agricultură 
modernă.

Marile succese dobîndite de po
porul român, subliniază publicația, 
confirmă justețea strategiei adop
tate de România privind dezvolta
rea multilaterală și intensivă a ță
rii, desfășurată pe baza efortului 
național, coroborată cu o amplă 
cooperare internațională.

DIALOG SUSȚINUT, RELAȚII ACTIVE

CU TOATE STATELE LUMII
Publicația belgiană „TEMOIGNA-' 

GE ROUMAIN" consacră politicii 
consecvente de pace a tării noastre 
articolul „România : dezvoltare, in
dependentă, pace" in care se arată, 
între altele :

România întreține relații diplo
matice și economice cu 155 de state, 
acoperind practic harta politică a 
globului, ceea ce reprezintă un ni
vel dintre cele mal ridicate pe plan 
mondial. Ampla deschidere a 
României este puternic demonstra
tă de dialogul la nivel înalt. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pur
tat convorbiri cu șefi de stat și de 
guvern, du conducători de partide 
și parlamente, dintre care aproape 
jumătate în cadrul vizitelor efec
tuate în țări din Europa, Asia. Afri
ca. America Latină și America de 
Nord. Ca urmare. România a deve
nit parte la un mare număr de tra
tate de prietenie șl colaborare, de 
acorduri bilaterale importante.

în continuare se subliniază că 
relațiile României cu lumea se im
pun nu numai prin amploarea lor, 
ci și prin înalta lor calitate, bazate 
solid pe principiile de drept inter
național — independenta si suve
ranitatea națională, egalitatea în 
drepturi,
interne și avantajul reciproc, nere- 
curgerea Ia forță sl la amenințarea 
cu forța. Noile principii au impri
mat și imprimă raporturilor Româ
niei cu lumea dinamism, echilibru 
și stabilitate. Bucureștiul întreține 
relații active, egale în drepturi, cu 
toate marile puteri, cu țările mici 
și mijlocii, cu toate statele lumii.

neamestecul în treburile

România și-a adus o contribuție 
efectivă la crearea unui climat de 
contacte fertile, la aplanarea unor 
divergențe și la normalizarea rela
țiilor dintre unele state, s-a stră
duit să contribuie la depășirea unor 
impasuri ce păreau definitive și la 
deblocarea unor căi ce păreau fără 
ieșire. Publicația relevă, în acest 
context, aportul original și eficient 
al României la dezvoltarea dialogu
lui Est-Vest. la succesul Conferin
ței general-europene de la Helsinki, 
la reglementarea negociată a unor 
stări de criză și la respectarea nor
melor democratice, a noilor princi
pii de relații între state de către 
toți și față de toți. O mare pondere, 
scrie în continuare publicația, au 
dobindit în politica externă româ
nească și inițiativele și demersu
rile consacrate soluționării -con
structive și durabile a marilor pro
bleme cu care se confruntă omeni
rea. De un amplu răsunet interna
țional se bucură contribuțiile origi
nale ale României la înfăptuirea 
dezarmării, la reducerea — pînă la 
eliminare — a arsenalelor nucleare, 
la rezolvarea prin tratative a ori
căror probleme litigioase, la făurirea 
noii ordini economice și politice in
ternaționale, evidențiază publicația.

Devenit stăpîn pe soarta sa, că
pătând autonomie în decizii și ac
țiuni. continuă „Temoignage Rou- 
main", poporul român a optat pen
tru o dezvoltare intensivă și ac
celerată, bazată pe valorificarea 
plenară a resurselor sale umane și 
materiale. Cu deosebire în ulti
mii 21 de ani. intrați în con
știința națiunii române ca „Epoca

PENTRU PERFECTIONAREA COLABORĂRII

ECONOMICE INTERNATIONALE
Locul important pe care Româ

nia ca țară socialistă îl acordă dez
voltării relațiilor sale cu statele 
membre ale C.A.E.R. este pus in 
evidență în mod deosebit de presa 
de peste hotare.

Inform înd despre primirea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a delegațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R. șl ale celorlalte țări 
participante în calitate de invitați 
la ședința de la Buourești. ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din 
R. D. Germană prezintă aprecie
rile făcute cu acest prilej.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
* apreciat colaborarea dintre tarile 
socialiste din cadrul C.A.E.R. și a 
exprimat convingerea că acestea 
dispun de forța și potențialul ne
cesare pentru asigurarea păcii, 
pentru a realiza cu hotărâre dez
voltarea eoonomică și tehnioo-ști- 
ințifică și. pe aoeastă bază, creș
terea nivelului de trai al oameni
lor muncii, subliniază ziarul.

Ziarul sovietic ..PRAVDA" re
latează la rîndul său despre 
primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegațiilor 
participante la ședința a 42-a a se
siunii Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Referindu-se la cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nloolae Ceaușescu 
la primirea delegațiilor guverna
mentale participante la ședința 
sesiunii C.A.E.R., agenția CHINA 
NOUA evidențiază dorința expri
mată cu privire la dezvoltarea re
lațiilor cu toate țările socialiste, 
inclusiv cu cele care nu sînt mem
bre ale C.A.E.R., pornindu-se de 
la faptul că este în interesul tutu
ror statelor socialiste dezvoltarea 
unei oolaborări largi. De aseme
nea, se relevă importanta acordată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dezvoltării relațiilor cu țările ca
pitaliste dezvoltate.

Pe de altă parte, agenția relevă 
necesitatea exprimată de conducă
torul partidului si statului nostru 
privind perfecționarea si îmbună
tățirea activității C.A.E.R. în unele 
domenii.

Un amplu articol consacrat cuvân
tării tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la primirea delegațiilor guverna
mentale participante la 
la București a sesiunii 
publicat ziarul italian 
POLO". Sînt prezentate ... 
președintelui României privind ac
tivitatea în cadrul C.A.E.R., propu
nerile sale vizînd modernizarea 
structurilor consiliului, introduce
rea de noi forme, moderne, de cola
borare între statele membre, asigu
rarea pe această cale a unui nivel 
tot mal înalt de dezvoltare econo
mică a fiecărei țări.

Sub titlul „Propunere româneas
că pentru depășirea crizei care 
amenință pacea", publicația ita
liană „REPORTAGE" pune în evi
dență demersurile la O.N.U. ale 
tării noastre privind instaurarea 
unei noi ordini economice inter
naționale. care să permită depă
șirea actualelor dezechilibre ale 
economiei mondiale

Propunerea românească pornește 
de la necesitatea ca țările în curs 
de dezvoltare să-și utilizeze toate 
resursele umane si materiale pen
tru o creștere economică cît mai 
rapidă, care să fie transpusă în 
practică prin programe de sporire 
a producției, de acoelerare a pro
cesului de industrializare a agri
culturii. ca și a celorlalte activi
tăți economice. Propunerea româ
nească se caracterizează prin fap
tul că presupune obligația statelor 
industrializate de a acționa în fa
voarea țărilor în curs de dezvol
tare, deoarece prin propășirea eco
nomică a acestor țări se obțin po
sibilitățile de a menține rapor
turi comerciale indispensabile su
praviețuirii națiunilor dezvoltate.

Propunerea românească vizează, 
totodată, statornicirea unor rapor
turi echilibrate între prețurile 
materiilor prime șl cele ale produ-

ședința de 
C.A.E.R. a 

„IL PO- 
aprecierile

retor Industriale, instaurarea unul 
comerț cu adevărat liber între di
feritele țări — eliminindu-se orice 
obstaoole sau restricții —, accesul 
tuturor statelor la cuceririle știin
ței și tehnicii, rezolvarea echitabilă 
a problemei datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Raporturilor de colaborare șl 
cooperare eoonomică și tehnico- 
științifică ale României cu țări de 
pe toate continentele le consacră 
un articol amplu ziarul „EXPRES" 
din Grecia. în perioada ultimelor 
două decenii, arată ziarul, România 
a încheiat cu diferite țări circa 
1 500 acorduri, convenții sl alte 
aranjamente de cooperare în dife
rite domenii de activitate.

„Formula românească" de coope
rare îmbracă forme și modalități 
dintre cele mai variate — realiza
rea de obiective industriale și agro
zootehnice plătite în produse ale 
acestor întreprinderi sau în alte 
mărfuri, importuri de materii 
prime în contrapartidă cu produse 
Industriale românești, acordarea de 
asistentă tehnică, participarea la 
investiții comune sau în cadrul 
unor consorți! internatiomale. iden
tificarea și punerea în valoare a 
resurselor, constituirea unor socie
tăți mixte de producție șl comer
cializare, relevă „Expres".

Dornică să-și dezvolte larg re
lațiile cu țările socialiste. Româ
nia a participat și participă la 
circa 120 de convenții și contracte 
de cooperare cu parteneri din 
aceste state, mai ales în domeniile 
energiei, chimiei și petrochimiei, 
ale construcțiilor Industriale, me
talurgiei. industriei extractive, în 
agricultură și alte sectoare de in
teres comun. Ea desfășoară o coo
perare rodnică cu țările în curs de 
dezvoltare, fiind încheiate circa 100 
acorduri și convenții comerciale, 
de cooperare economică și în pro
ducție. Au fost puse în funcțiune 
sau se află in construcție peste 180 
de obiective economice.

România a încheiat sau este an
gajată în realizarea unor acțiuni 
de cooperare industrială și de pro
ducție, precum și în domeniul ști
inței și tehnicii cu parteneri din 
țări capitaliste dezvoltate. Tot
odată, ea a participat la activita
tea a peste 40 de societăți mixte 
de producție (cu sediul in Româ
nia) și de comercializare a produ
selor (cu sediul în alte țări). în 
sectoarele construcțiilor industria
le. electronicii și electrotehnicii, 
chimiei și petrochimiei, industriei 
articolelor de larg consum, sub
liniază „Expres".

Progresul economic remarcabil 
al României se datorește unei le
gături directe între învățămînt, 
cercetare științifică șl productie, 
arată ziarul argentinian „LA 
CAPITAL". Diverse instituții 
românești demonstrează că prin 
afirmarea din ce în ce mal pro
nunțată a cercetării științifice și 
creației tehnologice, producția in
ternă a crescut, ceea ce a permis 
extinderea comerțului internațio
nal, în folosul poporului român. 
Strategia dezvoltării românești 
vizează o îmbunătățire a condiți
ilor de trai ale românilor, cărora 
li s-a demonstrat cît de importantă 
este pentru o țară modernă dezvol
tarea Învățămîntului, sprijinit de 
cercetarea științifică și tehnologi
că, — relevă cotidianul argenti
nian. în acest spirit. România 
dispune de un sistem de invătă- 
mînt modem, care asigură un înalt 
nivel de specializare, integrat orga
nic cu cercetarea și producția, se 
arată în continuare.

în această perspectivă, subliniază 
ziarul. România și-a definit pla
nurile de dezvoltare pînă în anul 
1990 șl în perspectivă pînă in anul 
2000. Aceste planuri promovează, 
cu un înalt spirit de responsabili
tate civică, tot ceea ce este nou șl 
avansat în cunoașterea umană, în 
știința și tehnica mondială.

Reafirmare a solidarității cu lupta

Intervenția reprezentantului țării

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— N. Chilie transmite : în plenara 
Adunării Generale a O.N.U. au loc 
dezbateri asupra politicii de apart
heid a regimului minoritar rasist 
din Republica Sud-Africană. Discu
țiile asupra acestui punct se desfă
șoară pe baza unui amplu raport 
întocmit de Comitetul special al 
O.N.U. împotriva apartheidului.

Luînd cuvînitul în dezbaterile pe 
această temă, reprezentantul român 
a înfățișat pe larg poziția de prin
cipiu a României de condamnare 
fermă a politicii de apartheid, a 
actelor de violentă și represiunilor 
Întreprinse de autoritățile rasiste de 
la Pretoria împotriva populației afri
cane majoritare din R.S.A., a acte
lor de agresiune repetate comise de 
forțele armate sud-africane împotri
va statelor africane vecine și de 
sprijinire consecventă a luptei drep
te a poporului oprimat din R.S.A. și 
a poporului namibian pentru liber
tate și dezvoltare de sine stătătoare.

Vorbitorul a arătat că în condițiile 
în care regimul rasist de la Pretoria 
respinge sistematic rezoluțiile O.N.U., 
dialogul șl negocierile în vederea 
abolirii apartheidului și ajungerii la 
un sistem democratic de guvernare 
în R.S.A., a soluționării chestiunii 
Independenței Namibiei șl a celorlal
te probleme existente în Africa 
australă, O.N.U., întreaga comuni
tate internațională au datoria să 
acționeze pentru materializarea 
drepturilor legitime ale popoarelor 
din regiune, pentru eliminarea aces
tui focar periculos de tensiune, de 
pe continentul african.

Delegația română sprijină pe 
deplin propunerea țărilor africane și 
a altor state de a se impune sanc
țiuni împotriva regimului de la Pre
toria, conform capitolului 7 din 
Carta O.N.U., și apelul adresat sta
telor care se opun acestor sancțiuni 
de a-și revizui poziția lor. Așa cum 
s-a subliniat în cadrul dezbaterilor 
actuale, sancțiunile se dovedesc 
mijlocul pașnic cel mai potrivit și 
mai eficient la dispoziția comunității 
internaționale pentru eliminarea 
apartheidului, asigurarea libertății

Un raport al Consiliului 

O.N.U. pentru Namibia
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Consiliul O.N.U. pentru Namibia 
a adoptat raportul anual ce urmează 
a fi supus aprobării celei de-a 41-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. Documentul subliniază că 
ocuparea Ilegală a Namibiei repre
zintă un act de agresiune, un afront 
Ia adresa organizației mondiale. 
Raportul respinge ca nefondate orice 
încercări de a condiționa rezolvarea 
problemei namlbiene de alte chesti
uni ce nu sînt legate de imperativul 
acordării independentei acestui teri
toriu.

Noi acțiuni agresive 

ale rasiștilor sud-africani 
împotriva Angolei

LUANDA 8 (Agerpres). — Trupe 
ale rasiștilor sud-africani au intrat 
pe teritoriul Angolei, concentrîndu-se 
la Tchimbolele, în provincia Huila, 
pentru a pregăti noi atacuri asupra • 
forțelor armate angoleze. Potrivit 
surselor militare angoleze — citate 
de agenția ANGOP — trupele sud- 
africane înaintează în direcția Vlrei, 
Chiange și Cahama.

O dată cu mișcarea trupelor regi
mului de la Pretoria în teritoriul An
golei, au fost semnalate și incursiuni 
ale avioanelor sud-africane în spațiul 
aerian al țării, relevă ANGOP.

noastre

menținerea păcii înNamibiei șl 
sudul Africii.

Vorbitorul
României de . __  _________
solidaritate militantă cu lupta cu
rajoasă a poporului oprimat din 
R.S.A. și a poporului namibian pen
tru libertate, democrație și dezvol
tare de sine stătătoare, amintind că 
această poziție a fost exprimată de 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
convorbirile purtate cu Oliver Tam- 
bo, președintele Congresului Națio
nal African, și cu aiți conducători 
africani, precum și cu alte prilejuri. 
Recent, a declarat vorbitorul, in 
forul legislativ suprem ai României, 
președintele Nicolae Ceaușescu. a 
condamnat din nou cu fermitate 
politică rasistă, de apartheid, din 
R.S.A.

Poporul român îșl unește glasul 
său cu popoarele din întreaga lume, 
cerind eliberarea imediată și ne
condiționată a deținuților politici din 
R.S.A., inclusiv a lui Nelson Man
dela, încetarea represiunilor împo
triva mișcărilor antiapartheid, crea
rea condițiilor pentru ca toți locui
torii din R.S.A. să se bucure de 
drepturi egale și de libertate, să 
participe efectiv, în deplină egalita
te. la viata politică, economică și 
socială a tării.

a reafirmat poziția 
sprijin multilateral și

Congresul Partidului 
Muncii din Albania 

și-a încheiat lucrările
TIRANA 8 (Agerpres). — La Ti

rana s-au încheiat lucrările celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania. După cum in
formează agenția A.T.A., delegații 
au dezbătut și aprobat ..Raportul de 
activitate al C.C. al P.M.A. și sarci
nile de viitor". „Raportul Comisiei 
Centrale de Control și Revizie". ..Ra
portul asupra directivelor celui de-al 
VlII-lea plan cincinal de dezvoltare 
economică și culturală a Republicii 
Populare Socialiste Albania pentru 
anii 1986—1990". Au fost alese, de 
asemenea, organele de conducere 
ale partidului, în funcția de prim- 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania fiind reales tovarășul 
Ramiz Alia.

o.N.u.: Proiect de tratat
pentru interzicerea

experiențelor nucleare
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 

— Mexicul a prezentat Ia Națiunile 
Unite un proiect de,tratat privind 
interzicerea experiențelor nucleare, 
care are ca autori numeroase alte 
state, între care Finlanda, Indone
zia, Kenya, Peru, Suedia, Iugoslavia. 
Documentul deplînge faptul că, în 
pofida dorinței majorității copleșitoa
re a statelor membre ale O.N.U.. ex
periențele nucleare au continuat 
nestingherite.

ATENA 8 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a deschis la Atena lucrările 
unei conferințe internaționale con
sacrate luptei de eliberare națională, 
eveniment ce marchează împlinirea 
unui deceniu de la adoptarea la Al
ger a Declarației generale asupra 
drepturilor și libertăților popoarelor. 
La reuniune, care va dura cinci zile, 
participă reprezentanți ai mișcărilor 
de eliberare din întreaga lume, pre
cum și cunoscuți istorici și oameni 
politici din Africa, Europa, America 
Latina, Orientul Mijlociu și America 
de Nord, informează agenția Taniug.

In sprijinul procesului de edificare a securității europene
VIENA 8 (Agerpres). — Dumitru 

Ținu transmite : în ultimele inter
venții din cadrul lucrărilor etapei 
inițiale a reuniunii general-europe
ne de la Viena, vorbitorii au prezen
tat aprecieri cu privire la evoluția 
relațiilor pe continent în lumina 
obiectivelor stabilite în Actul final de 
la Helsinki, precum și noi propuneri 
în vederea aprofundării procesului de 
edificare a securității și dezvoltare a 
cooperării intereuropene.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Cipru, George Iacovou, a 
arătat că problema reducerii trepta
te și eliminării tuturor arsenalelor 
nucleare este de o importantă vitală 
pentru întreaga umanitate, astfel 
încît se impune intensificarea efor
turilor pe toate planurile în' această 
direcție.

Ministrul afacerilor externe al 
R.D. Germane, Oskar Fischer, a re
levat că o securitate garantată ră- 
mîne premisa de bază pentru orice 
cooperare. Ei s-a pronunțat în fa
voarea adoptării de măsuri de limi
tare a armamentelor și de dezarmare 
— pentru a continua ce s-a început 
la Conferința de la Stockholm, pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare In Europa — și a 
evidențiat necesitatea promovării 
dialogului politic și a negocierilor.

Vorbitorul și-a exprimat speranța 
că reuniunea de la Viena va acorda o 
atenție sporită cooperării în dome
niile economic, tehnologic și în alte 
sfere, apreciind că relațiile economice 
stabile dintre state cu orînduiri so
ciale diferite au o influență favora
bilă asupra raporturilor Est-Vest în 
ansamblul lor.

Dacă statele participante la reu-

niunea general-europeană vor res
pecta principiile înscrise în Actul fi
nal de la Helsinki, Europa va putea 
deveni un exemplu în ceea ce pri
vește crearea unui sistem atotcu
prinzător al securității internaționa
le, in toate aspectele sale — politic, 
militar, economic și umanitar, a de
clarat ministrul afacerilor externe al 
R.P. Bulgaria, Petăr Mladenov. Mi
nistrul bulgar a arătat că reuniunea 
de la Viena trebuie să elaboreze mă
surile concrete pentru trecerea la cea 
de-a doua etapă a Conferinței de la 
Stockholm. De asemenea, forumul 
din capitala Austriei trebuie să ac
ționeze pentru depistarea unor căi 
eficiente de destindere în bazinul 
mediteranean și transformarea aces
tei regiuni într-o zonă a păcii, bunei 
vecinătăți și colaborării.

Secretarul executiv al C.E.E./O.N.U., 
Klaus Sahlgren, a prezentat un ra
port amănunțit asupra activității des-. 
fășurate de comisie, precum și o se
rie de propuneri concrete în vederea 
dezvoltării viitoare a cooperării între 
statele participante.

Directorul general adjunct al 
UNESCO, Jean Knapp, a prezen
tat un document privind contribuția 
UNESCO la dezvoltarea colabo
rării în regiunea europeană și la 
transpunerea în viață a dispozițiilor 
corespunzătoare ale Actului final de 
la Helsinki. Arătînd că în programul 
UNESCO un accent deosebit s-a 
pus asupra cooperării regionale în 
domeniul învățămîntului superior, el 
a relevat rolul esențial ce revine în 
acest sens Centrului european pentru 
fnvățămîntul superior de la Bucu
rești, creat în 1972 printr-o decizie a 
Conferinței generale.

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, Joao Clemente 
Baena Soares, secretar general al 
Organizației Statelor Americane, a 
subliniat că „situația dramatică" din 
America' Centrală poate fi soluționa
tă numai prin negocieri, transmite 
agenția United Press International. 
Fiecare efort de a ajunge la un acord 
este foarte important și, de aceea, 
este din ce în ce mai necesar să 
menținem mecanismele de negociere, 
a adăugat el.

Referindu-se 
Ia Contadora", 
ciat că acesta 
cadru în care
responsabilitatea 
care se poate realiza pacea în America 
Centrală revenind țărilor direct in
teresate.

MANAGUA 8 (Agerpres). — Gu
vernul sandiniist a hotărît prelungi
rea cu încă trei luni a stării de ur
gență instituite in urmă cu patru ani, 
informează; agenția France Presse, ci
tind declarația făcută de Rafael Solis, 
secretar al Adunării Naționale. Sta
rea de urgentă a fost promulgată în 
1982 ca urmare a recrudescenței ac
tivităților grupărilor contrarevoluțio
nare.

Pe de altă parte, In cadrul unei 
conferințe de presă organizate la 
Managua, comandantul departamen
tului contrainformațiilor din cadrul 
Armatei Populare Sandiniste. Ri
cardo Wheelock, a arătat că ofensiva 
militară declanșată de forțele con
trarevoluționare mercenare antisan- 
diniste în regiunea de nord a Nica
ragua a fost respinsă, grupurile re
bele înreglstrînd pierderi în oameni 
și tehnică de luptă.

la rolul „Grupului de 
Baena Soares a apre- 
constituie numai un 

se prezintă sugestii, 
pentru modul înIGENTIILE DE PRESA

primordială a. contemporaneității 
constă in unirea eforturilor tuturor 
statelor și popoarelor pentru conso
lidarea păcii și eliberarea omenirii 
de pericolul distrugerii nucleare.

„ZILELE CULTURII ROMA
NEȘTI". In aratul polonez Ostrow 
Wielkopoltki s-au desfășurat — sub 
auspiciile Asociației de culturi din 
localitate si Ambasadei române din 
Polonia — „Zilele culturii româ
nești". Programul manifestării a 
cuprins un concert al prieteniei po- 
lono-române. vizionarea unor filme 
infătisind momente din istoria po
porului nostru. „Zilele culturii ro
mânești" au prilejuit, de asemenea, 
prezentarea expoziției de carte 
„Traduceri din literatura română in 
limba polonă", o seară de poezie 
clasică și contemporană, organiza
rea de expoziții de grafică.

peste 30 de țări latino-americane ș! 
din alte regiuni ale lumii. Delega
ții au adoptat o declarație în care 
este salutat moratoriul unilateral 
al Uniunii Sovietice asupra expe
riențelor nucleare și se cere altor 
state nucleare să Înceteze aceste 
experiențe.

CONVORBIRI POLONO-INDIE- 
NE. în cadrul convorbirilor dintre 
Wojciech Jaruzelski, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
și președintele Indiei, Zail Singh, 
aflat într-o vizită oficială la Var
șovia, au fost abordate direcțiile de 
acțiune in vederea extinderii cola
borării dintre cele două țări pe di
verse planuri, relatează agenția 
P.A.P. Totodată, s-a procedat la un 
amplu schimb de păreri asupra 
unor probleme internaționale ac
tuale. părțile subliniind că sarcina

ÎNTREVEDERI CHINO-JAPO- 
NEZE, La Beijing a avut loc 
o primă rundă de convorbiri 
între Hu Yaobang, secretar gene
ral al C.C. al P.C. Chinez, si Yasu- 
hiro Nakasone. primul ministru al 
Japoniei. După cum -informează 
agenția China Nouă, cu prilejul 
dineului oferit in onoarea oaspete
lui. Hu Yaobang s-a pronunțat 
pentru intensificarea relațiilor de

prietenie dintre cele două țări. In
diferent de deosebirile sistemelor 
sociale și ideologioe. cu convinge
rea că aceasta poate avea un rol 
pozitiv în menținerea păcii în Asia 
sl in Întreaga lume. La rîndul său. 
premierul nipon a relevat impor
tanta strângerii relațiilor dintre 
cele două țări șl popoare, apre
ciind că. pe măsura creșterii com
plexității problemelor de pe conti
nentul asiatic, respectarea princi
piilor independentei, suveranității 
și independentei naționale, crește
rea încrederii reciorooe. dobîndesc 
o importantă sporită.

DEMONSTRAȚIE LA PORT-AU- 
PRINCE. în capitala statului Haiti 
a avut loc o mare demonstrație de 
protest față de încercările de reve
nire in viata politică a unor perso
nalități legate de fostul regim dic
tatorial. între manifestant! si mili
tarii mobilizați de autorități au a- 
vut loc ciocniri.

CONTACTE ÎN PROBLEMA CI
PRIOTA. Președintele Ciprului, 
Spyros Kyprianou, i-a primit la 
Nicosia pe Marrack Goulding, se
cretar general adjunct al O.N.U., și 
pe Gustave Feissel, director al Ofi
ciului subsecretarilor generali, cu 
care a evocat aspecte ale problemei 
cipriote. Totodată, Cele două oficia
lități ale Națiunilor Unite au con
ferit cu liderul comunității turco- 
cipriote, Rauf Denktaș.

Datoria externă, o grea povară 
pentru țările latino-americane

SIMPOZION. La Havana s-au 
desfășurat lucrările simpozionului 
cadrelor medicale din țările Ame- 
ricii Latine și bazinului- Caraibilor 
membre ale mișcării internaționale 
..Medicii lumii pentru preîntîmpi- 
narea unui război nuclear", la care 

participat reprezentanți din

POPULAȚIA IRANULUI. 
zentlnd rezultatele finale ale pri
mului recensămint de dună revo
luția islamică, ministrul iranian al 
planului și bugetului. Masoud Ro- 
ghani Zanjani, a anuntat că popu
lația totală a Iranului era la data 
efectuării operațiunilor de recen
zare, luna trecută, de 48 181 463 oa
meni.

»r Declarația de
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 

în capitala Argentinei au luat sfîrșit 
lucrările reuniunii ministeriale a Or
ganizației Latino-Americane a Ener
giei (O.L.A.D.E.). consacrate promo
vării cooperării regionale în materie. 
Particiipanț.iî au adoptat „Declarația 
de la Buenos Aires", în care, între 
altele, se reclamă strîngerea unității 
de acțiune a țărilor membre, in ve
derea depășirii dificultăților social- 
economice grave cu care ele se con
fruntă. în prezent, datorită menține
rii datoriei externe ridicate și efec
telor negative ale acesteia asupra 
dezvoltării economiilor naționale.

Documentul evidențiază prezenta 
unor factori externi care afectează 
sectoarele energetice naționale, cum

la Buenos Aires"
sînt ratele Înalte ale dobînzilor la îm
prumuturi, reducerea fluxului de ca
pital îndreptat spre țările latino-a- 
mericane și caraibiene. accentuarea 
dependenței tehnologice a acestor 
etate față de interese străine, depre
cierea preturilor la materiile prime 
exportate de țările latino-americane 
și caraibiene.

Sînt, de asemenea, formulate critici 
împotriva practicilor discriminatorii, 
restrictive, adoptate de unele state 
puternic industrializate la adresa 
produselor de export ale țărilor în 
curs de dezvoltare si se reclamă ini
țierea unui dialog politic între cre
ditori șl debitori vizînd soluționarea 
globală a problemei datoriei externe.
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