PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întors de la Moscova, unde a participat la
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MENIREA DE LUCRU A CONDUCĂTORILOR
PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE MEMRRE ALE C. A. E. R.

în zilele de 10 și 11 noiembrie 1986. Ia Mos
cova a avut loc o întîlnire de lucru a condu
cătorilor partidelor comuniste și muncitorești
din țările socialiste membre ale C.A.E.R.
La întîlnire au participat și au luat cuvîntul:
Todor Jivkov, secretar general al C.C. al
Partidului Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Populare Bul
garia, Gustav Husak, secretar general al C.C.
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace,
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de Miniștri
ale Republicii Cuba. Erich Honecker, secretar
general al C.C. al Partidului Socialist Unit din
Germania, președintele Consiliului de Stat al
Republicii Democrate Germane. Jambin
Batmunh, secretar general al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, președintele
Prezidiului Marelui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole, Wojciech Jaruzelski,

prim-secretar al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Polone,
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Janos Kadar, secretar
general al Partidului Muncitoresc Socialist
Ungar, Mihail Gorbaciov, secretar general al
C.C. al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice. Truong Chinh, secretar general al C.C.
al Partidului Comunist din Vietnam, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste Vietnam.
Conducătorii partidelor comuniste și munci
torești au examinat problemele cardinale ale
dezvoltării șl • perfecționării colaborării dintre
țările socialiste, posibilitățile punerii în va
loare cît mai depline a potențialului con
structiv al socialismului. O atenție deosebită

a fost acordată adîncirii pe mai departe a
relațiilor în domeniul economic, folosirii celor
mai avansate forme noi de conlucrare econo
mică și tehnico-științifică, în interesul accele
rării dezvoltării economico-sociale a țărilor
frățești, al ridicării bunăstării popoarelor lor.
A avut loc un schimb de păreri în probleme
actuale ale situației internaționale contem
porane. Sprijinind poziția principială a Uniu
nii Sovietice la Reykjavik, participanții la
întîlnire au subliniat necesitatea intensificării
eforturilor comune în interesul luptei pentru
lichidarea armelor nucleare și convenționale,
pentru întărirea păcii și securității interna
ționale.
întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă
de cordialitate și sinceritate, de înțelegere
reciprocă și unitate în toate problemele
discutate.

Planul pe acest an realizat integral la toți indicatorii!
Ne mai despart, practic, numai
șapte săptămini de sfirșitul acestui
prim an al cincinalului 1986—1990.
Este o perioadă in care, așa cum a
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretarul general al partidului, la
plenara C.C. al P.C.R. din octombrie,
eforturile tutur.or colectivelor de oa
meni ai muncii trebuie concentrate
în direcția îndeplinirii exemplare, la
toți indicatorii, a planului pe anul
1986 și, deopotrivă, in vederea pre
gătirii în condiții cit mai bune a pro
ducției anului viitor.
Desigur, este pozitiv faptul că in
cele zece luni care au trecut din acest an colectivele muncitorești din
numeroase unități industriale și ju
dețe au obținut rezultate bune in în
deplinirea planului. Pe baza realiză
rilor de pînă acum se poate afirma,
după cum s-a apreciat la plenara
C.C. al P.C.R., că pe ansamblul in
dustriei se va obține in acest an un
spor al producției de peste 7 la sută.
Rezultate importante au fost obținute
și în domeniul creșterii productivită
ții muncii. înnoirii și ridicării nive
lului tehnic și calitativ al produselor,
reducerii cheltuielilor materiale, spo
ririi eficientei economice si a veni
tului national.
Totuși, în spiritul Înaltelor exigente formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al
P.C.R., rezultatele obținute in acest
răstimp trebuie examinate și privite
cu cea mai mare răspundere în fie
care unitate și ramură industrială,
trăgîndu-se învățămintele cuvenite
atît din experiența pozitivă acumu
lată, cit si din neaiunsurile ce s-au
manifestat și aplicindu-se cu fermi
tate măsurile stabilite pentru ca pla
nul anual să fie îndeplinit la toți in
dicatorii cantitativi si calitativi, de
eficientă. Ca atare, pretutindeni, in
toate întreprinderile și ramurile, fie
care zi care a mai rămas pină la
sfirșitul anului trebuie să se încheie
cu rezultate maxime în producție. Cu
atît mai mult este nevoie să se ac
ționeze in acest sens în acele unităti.
ramuri și județe unde realizările de
pînă acum, la anumite produse de

primă importanță, absolut utile eco

nomiei naționale sau destinate ex
portului. nu se situează la nivelul
prevederilor- planului și ale progra
mului suplimentar de producție in
dustrială pe anul 1986.
Exigente cu totul deosebite în această privință se pun in fata oame
nilor muncii din industria extractivă
și energetică. Datoria de căpetenie a
colectivelor unităților din sectorul ex
tractiv este de a munci fără preget,
cu spirit revoluționar, pentru spori
rea mai puternică a producției de
cărbune energetic și cocsificabil. de
minereuri și petrol. La rindul lor.
energeticienii sînt chemați să facă
totul pentru punerea in funcțiune a
tuturor capacităților energetice pre
văzute în plan, pentru terminarea ra
pidă a reparațiilor si reviziilor, or
ganizarea temeinică a întreținerii și
exploatării agregatelor, spre a asi
gura energia electrică necesară des
fășurării normale. în cit mai bune
condiții, a activității în întreaga • eco
nomie.
Evident, un efort susținut pentru
realizarea integrală, în structura sor
timentală prevăzută, a planului la
producția fizică trebuie să se depună
și în unitățile din industria metalur
gică. a construcțiilor de mașini, chi
mică și din celelalte ramuri indus
triale. Cu toată răspunderea trebuie
să . se înțeleagă că disciplina de plan
— și. strins legat de aceasta, dis
ciplina contractuală — constituie o
obligație legală de prim ordin pen
tru oamenii muncii din toate între
prinderile și ramurile industriale. Sub
nici un motiv nu se poate considera
că dacă centrala, ministerul, orașul
sau județul iși îndeplinesc pe ansam
blu sarcinile stabilite, răminerile în
urmă din unele unităti lâ anumite
produse pot fi compensate prin pro
ducțiile fizice suplimentare pe care
le obțin alte întreprinderi !
Ca o sarcină prioritară, fundamen
tală, evidențiată din nou de secreta
rul general al partidului la recenta
plenară a C.C. al P.C.R.. se detașea
ză realizarea riguroasă a planului la
export. Exportul constituie o necesi
tate obiectivă pentru dezvoltarea e-

cohomică a tării. Tocmai de aceea,
ministerele economice, centralele și
întreprinderile industriale trebuie să
pună în centrul preocupărilor lor rea
lizarea cu precădere a producției
pentru export, cu respectarea inte
grală a parametrilor de calitate si a
termenelor de livrare prevăzute în
contractele încheiate cu partenerii
externi. După cum a precizat secre
tarul general al partidului, progra
mele de export pe trimestrul patru
trebuie considerate ca minime și. ca
atare.- este necesar să se facă totul
pentru a se obține o creștere mai
puternică a producției pentru export
și a exportului in ansamblu.
Numeroase colective muncitorești
au demonstrat, prin rezultatele ob
ținute pină acum, că o pirghie esen
țială, hotărîtoare pentru realizarea
planului la producția fizică si export,
pentru accentuarea laturilor calitati
ve. de eficientă ale activității econo
mice o constituie aplicarea perseve
rentă a programelor de măsuri pri
vind perfecționarea organizării și mo
dernizarea proceselor de producție.
Tocmai pe această cale au fost obți
nute în unitățile respective — cu aportul nemijlocit al specialiștilor din
domeniul cercetării științifice si dez
voltării tehnologice — rezultate în
semnate in creșterea productivității
muncii, in ridicarea performantelor
tehnice și calitative ale produselor, in
reducerea consumurilor de materii
prime, materiale, energie și combus
tibil și valorificarea lor superioară.'
în diminuarea costurilor stabilite pe
produse — cu alte cuvinte în spori
rea mai susținută a eficientei econo
mice. a rentabilității. Experiența aceștor unităti pledează convingător
ca în toate întreprinderile să se ac
ționeze cu mai -multă stăruință —
prin mobilizarea puternică a forțelor
din cercetare si producție, a mase
lor de oameni ai muncii — pentru
aplicarea riguroasă, la termenele
prevăzute sau în avans, a măsurilor
de ordin organizatoric, tehnic si teh
nologic stabilite prin programele a-

(Continuare in pag. a V-a)

DOLJ : Modernizări

tehnologice
Sub coordonarea nemijlocită a
comitetului județean de partid, în
unitățile economice doljene s-au
intensificat acțiunile politice și
tehnico-organizatorice în vederea
înfăptuirii exemplare a programu
lui complex de organizare si mo
dernizare a proceselor de produc
ție.
— Concomitent cu acțiunile per
manente de analiză. îndrumare Si
control, au fost organizate simpo
zioane. expoziții și standuri cu pie
se si produse nou asimilate, care
contribuie la generalizarea expe
rienței pozitive în acest domeniu —
ne-a Spus Adrian Cojocaru. direc
torul cabinetului județean de orga
nizare economico-socială. Efectul
măsurilor aplicate pînă acum din
programul județean constă. între
altele. într-un spor de producțiemarfă evaluat la 1 573 milioane lei,
o creștere a productivității mun
cii cu 27 000 lei pe lucrător și o
reducere a costurilor totale cu 102
milioane lei. (Nicolae Băbălău).

TIMIȘOARA :

Instalație

de sudură
de înaltă productivitate
La Institutul de sudură și în
cercări de materiale din Timișoa
ra. unitate de cercetare si produc
ție care participă la realizarea unor
importante obiective cuprinse în
programele economice prioritare, a
fost concepută o instalație auto
mată de sudare în mediu de bio
xid de carbon a cilindrilor hidrau
lici destinați echipării susținerilor
mecanizate din mină. Parte com
ponentă a unei linii tehnologice
complet automatizate, care va fi
finalizată la Filipeștii de Pădure,
instalația contribuie la sporirea
substanțială a productivității mun
cii, concomitent cu creșterea cali
tății și gradului de precizie la ope
rațiile de sudare. (Cezar Ioana).

--’• . . ........ Prin faptele
de fiecare zi,
prin’ votul
de la 23 noie.

••

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost
salutat la plecarea de pe aeropor
tul Vnukovo din Moscova de E. A.
Șevardnadze, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S.. minis
trul afacerilor externe al U.R.S.S.,
de G. H. Sahnazarov. prim-adjunct
al Secției relații externe a C.C. al
P.C.U.S.. de alte persoane oficiale
sovietice.
Erau prezenți ambasadorul țării
noastre în Uniunea Sovietică și
membrii ambasadei.

Executiv al C.C. al P.C.R.. secre
tari ai Comitetului Central al
partidului, de membri ai C.C. al
F.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai
guvernului, de reprezentanți ai
unor instituții centrale, organizații
de masă și obștești.
Cu deosebită dragoste, un grup
de pionieri a oferit tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu buchete de flori.
Au fost de față ambasadorul
Uniunii Sovietice la București și
membri ai ambasadei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a reve
nit. marii seara. în Capitală de la
Moscova, unde a participat la în
tîlnirea de lucru a conducătorilor
partidelor comuniste și muncito
rești din țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reci
proc.
La sosire, pe aeroportul Otopeni,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
întîmpinat de membri și membri
supleanți ai Comitetului Politic
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„Milităm pentru o lume fără arme și fără războaie,
o lume eliberată de spectrul distrugerii nucleare44
de o valoare inestimabilă
— reducerea armamente
lor, efectivelor și cheltuie
lilor militare cu 5 la sută.
Poporul întreg este chemat
ca în ziua de 23 noiembrie
să spună DA dezarmării,
DA păcii. DA vieții pe pla
neta Pămînt. Iar zi de zi
el votează prin faptele sale
de muncă, votează prin gîndurile închinate păcii, vo
tează prin voința sa de a-și
făuri liber viitorul într-o
lume a păcii și colaborării.
★
...In produsele Combina
tului de utilaj greu ClujNapoca — să amintim doar
echipamentele termoenergetice, utilajele metalurgi
ce, presele pentru defor
marea plastica a metalelor
— este incorporată și mun
ca oțelarului Nicolae Cristea. Alături de cei peste
8 000 de tovarăși de muncă,
el este însuflețit, o dată
mai mult în aceste zile, de
voința de a-și întări sem
nătura pentru pace de la
23 noiembrie prin realizări
menite să întărească presti
giul colectivului muncito
resc din orașul de la poa
lele Feleacului.
— Am trecut în acest an
la realizarea unor produse
noi, printre care și a pri
melor turbine energetice —
ne spune Nicolae Cristea.
Toate acestea poartă pece
tea voinței noastre de pace
și dezvoltare. Ele sînt me
sagere ale dorinței noastre
de a munci și trăi în liniș
te și pace. Iată de ce sub

Să ne gindim o clipă la
dimensiunea planetară a
actelor noastre cele mai obișnuite. Căci ele au și o
asemenea dimensiune. Prin
fire nevăzute, toate actele
vieții noastre sînt legate de
starea de pace, se petrec
așa cum se petrec pentru
că — deși grav amenințată
— pe planeta albastră
domnește pacea. Astăzi,
cind omenirea are posibili
tatea terifiantă de a se ani
hila pe ea însăși, cind ho
locaustul nuclear a trecut
din scenariile filmelor de
groază in planurile statelor
majore, actele vieții noas
tre, cele mai simple, cele
mai mărunte se încarcă de
o dimensiune necunoscută
pînă în zilele noastre : sînt
primejduite de posibilita
tea izbucnirii unei confla
grații mondiale. Și in ace
lași timp, prin însuși fap
tul că se petrec, ele se în
carcă de un înțeles nou :
sînt reafirmări ale voinței
omului de a supraviețui,
sînt mesaje, miliarde și mi
liarde și miliarde de me
saje : vrem pace, vrem o
lume fără războaie și fără
arme, o lume în care actele
de fiecare zi să nu mai fie.
Ca astăzi, pîndite de spec
trul distrugerii.
De aici, din România,
peste meridianele si para
lelele globului pleacă in
aceste zile un mesaj de
speranță, un mesaj lumi
nos: munca pașnică a po
porului este încununată de
un act de voință politică

scriem noilor inițiative de
pace ale țării noastre, ale
conducătorului partidului și
statului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de re
ducere a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor
militare. Colectivul com
binatului nostru dă o înal
tă apreciere acestor iniția
tive, socotind că ele ilus
trează unitatea indisolubilă
între politica internă și cea
externă a partidului și sta
tului nostru. Poporul nos
tru este angajat ferm, cu
toate forțele, in înfăptuirea
neabătută a planurilor și
programelor de dezvoltare
economico-socială, de con
strucție socialistă, pentru
realizarea marilor obiective
ce ni le-am propus ; avem
nevoie de pace și. la fel cu
noi, au nevoie de pace
toate popoarele lumii. Ne
simțim inimile pline de o
firească mîndrie la gîndul
că România dă un exemplu
concret și ne exprimăm
speranța că el va fi urmat
cit mai curind. Aprobînd
cu toată hotărîrea măsurile
de reducere a armamente
lor. efectivelor și cheltuielijor militare, noi, con
structorii de mașini clu
jeni, ne alăturăm glasul
nostru glasului întregului
popor. Spunind DA' la 23
noiembrie
spunem DA
pentru viață pe planetă
noastră, pentru progres,
pentru un viitor ferit de
ororile războiului. Sounînd'.
DA răspundem cerinței
vitale a epocii noastre : in

staurarea păcii pe Pămînt.
Glasul nostru, care cheamă
la eliminarea pericolului de
război, îl întărim prin
faptele noastre de muncă,
prin hotărîrea de a ne
mobiliza eforturile, de a
pune in valoare toată ca
pacitatea și puterea noas
tră de muncă pentru ca
România, patria noastră
iubită, să urce pe trepte
tot mai. înalte de progres și
civilizație.
*

Puține lucruri pot simbo
liza atît de cuprinzător vo
ința de pace și vocația
constructivă a unui popor
ca edificarea de locuințe.
Iată incă un argument te
meinic pentru a situa
România in rindul națiu
nilor care probează și prin
argumentele concrete ale
construcției propensiunea
ei pașnică, năzuința de a
trăi într-o lume fără
războaie : o țară a cărei
populație trăiește în pro
porție de patru cincimi in
locuințe noi este o țară a
păcii.
— La noi. în județul Ia
lomița — ține să releve
arhitectul Ion Vede, șef
de secție adjunct la con
siliul popular județean —
din 1965 pînă astăzi 85 la
sută din populație s-a mu
tat în casă nouă. Numai
la Slobozia s-au construit,
în ultimul deceniu și ju
mătate. peste 15 900 de
apartamente. In fața plan-

(Continuare în pag. a V-a)
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Pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare econo^^o-socialăa patriei, pentru viitorul pașnic al poporului
nostru și al tuturor popoarelor lumii să ne exprimăm
hotărît voința de pace și dezarmare răspunztnd prin „ DA“
la referendumul din 23 noiembrie I
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educative a învățămîntului politico-ideologic
Practica a confirmat că eficiența
invătămintului de partid, puterea sa
de a înrîuri conștiințele, de a mobili
za și stimula gindirea și acțiunea
creatoare a oamenilor muncii în ve
derea Înfăptuirii exemplare a sarci
nilor. se află într-o relație nemijlo
cită cu competenta și autoritatea mo
ral-politics a propagandistului, cu
felul în care acesta își înțelege me
nirea și își îndeplinește sarcina de
înaltă răspundere cu care a fost
învestit.
— în efortul de a spori eficiența»
invătămintului politico-ideologic de
partid ne-am propus. întîi de toate,
să lărgim orizontul de cunoaștere a
propagandistului. să îmbunătățim
sistemul său de pregătire, știut fiind
că de temeinicia acestor acțiuni de
pinde în mare măsură, ulterior, ni
velul dezbaterilor pe care le va or
ganiza și conduce, ne spunea tova
rășul loan Tincuț, directorul cabine
tului județean Bihor pentru activita
tea ideologică si politico-educati.vâ.
Cum au răspuns acestor exigențe
cursurile de pregătire recent desfă
șurate ? Se cuvine menționat că in
struirea oe centre, desfășurată in
spiritul recentelor măsuri adoptate
de Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., a înlesnit cadrul ne
cesar aprofundării problemelor spe
cifice, , aspectelor practice, con
crete, din localitățile și colecti
vele respective. Preocupările s-au
îndreptat cu precădere spre asigurarea unui Înalt conținut de idei
primei teme : „Partidul Comunist
Român, centrul vital al națiunii.
Creșterea rolului conducător al parti
dului in conducerea societății". Fiind
vorba de o temă cu un pronunțat
-caracter teoretic, a fost subliniat mai
întii faptul că Partidul Comunist Ro
mân este continuatorul celor mai
înălțătoare tradiții revoluționare ale
clasei muncitoațe, ale poporului ro
mân. Un accent deosebit a fost pus
pe relevarea concepției novatoare a
tovarășului Nicolae Ceausescu pri
vind răspunderile partidului în etapa
pe care o parcurgem, modalitățile de
îndeplinire a lor, de exercitare a ro
lului său de forță politică conducă
toare a societății — temelie a marilor
realizări obținute de națiunea noas
tră in construcția socialismului. Ulti
ma parte a expuneril-dezbatere a
fost rezervată prezentării sarcinilor
ce revin organelor si organizațiilor
de partid din documentele Congre
sului al XIII-lea al P.C.R. și din cuvîntările rostite de secretarul general

al partidului la cel de-al treilea fo
rum al oamenilor muncii si la con
sfătuirea cu activul de partid și de
stat din agricultură, privind ridica
rea nivelului politic si de pregătire
profesională al comuniștilor, cultiva
rea permanentă a spiritului revolu
ționar in rezolvarea sarcinilor —
condiții de prim ordin pentru pro
movarea unei noi calități in activita
tea de conducere.
în chip firesc, detalierea sarcinilor
acestei perioade hotărîtoare pentru
realizarea ia- parametri calitativi su
periori a planului pe primul an al
actualului cincinal a vizat stimularea
unui climat de exigentă autoperfectionare. a spiritului de răspundere si
inițiativă, a gindirii economice și sti-

text. obligația principală de. a-și orienta întreaga < activitate spre reali
zarea unei producții de înaltă cali
tate. înnoirea cu frecventă ridicată a
acesteia, adaptarea „din mers" la exigențele partenerilor externi și în
principal ridicarea ștachetei în per
fecționarea
pregătirii forței de
muncă.
Sînt aspecte care atestă preocupări
pentru realizarea unei depline uni
tăți intre conținutul teoretic al teme
lor dezbătute si problemele concrete,
reale, pe care le ridică practica. Este
de reținut că o bună parte din in
struirea periodică a propagandiștilor
își va deplasa centrul de greutate oe
platformele industriale. în întreprin
deri (numai in municipiul Oradea

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL BIHOR
lului do muncă angaiant. astfel Incit
activitatea de conducere să se mani
feste ca o autentică resursă de mai
bună valorificare a potențialului fie
cărei unități. Astfel. Ia instruirea
propagandiștilor din orașul Dr. Petru
Groza, după înfățișarea bilanțului pe
trei trimestre, a principalelor pro
bleme și preocupări privind îndepli
nirea olanului, s-a stăruit asupra
necesității ca organele si organizații
le de partid să se situeze în fruntea
eforturilor pentru recuperarea res
tanțelor din septembrie si realizarea
producției planificate la toate sorti
mentele. fiind prezentate sugestive
calcule care au evidențiat importante
resurse in ceea ce privește mai buna
organizare a producției și a muncii,
folosirea integrală a timpului de lu
cru. S-a insistat totodată asupra
„locurilor înguste" în privința ridi
cării eficienței întregii activități eco
nomice. Abordindu-se problema mo
dernizării tehnologiilor, a extinderii
celor avansate, s-a desprins conclu
zia că acestea trebuie să asigure uti
lizarea superioară a resurselor mate
riale. ceea ce înseamnă ca o propor
ție cit mai mare din cantitatea de
materii prime introduse în fabricație
să se regăsească în produsul finit.
La Beiuș, prioritatea a revenit rea
lizării producției de export, dat fiind
faptul că cea mai mare unitate eco
nomică de aici urmează să producă
în exclusivitate pentru piața externă.
Ca urmare, organele și organizațiile
de partid au, într-un asemenea con-

vor funcționa 13 astfel de centre), cu
participarea cadrelor de conducere
ale acestora. Se realizează astfel O
cunoaștere aprofundată. ..la sursă", a
problemelor pe care le ridică activi
tatea economică, ceea ce asigură os
moza acestora cu ideile teoretice pe
care le promovează tematica progra
mei de studiu.
Evaluarea exigentă a activității
depuse in perioada premergătoare,
continuarea si îmbogățirea experien
ței pozitive exprimă pivotul perfec
ționării de ansamblu a muncii poiitico-ideologlce. a invătămintului de
partid cu precădere. Instruiri pe
centre, bunăoară, au debutat, așa
cum recomandă recentele măsuri
privind îmbunătățirea desfășurării
invătămintului politico-ideologic, cu
prezentarea In amănunt a con
cluziilor si învățămintelor reieșite
din desfășurarea studiului politicoideologic în cursul anului trecut,
fiind reliefate. în același timp. înal
tele exigente sub semnul cărora tre
buie să se circumscrie noul an de
învățămînt : însușirea temeinică —
îndeosebi prin stimularea studiului
individual — a tematicii dezbătute,
folosirea unor modalități vii de lu
cru cu cursantii. antrenarea lor la
un larg schimb de opinii. Nu intimplător, o parte substanțială a activi
tății de instruire a propagandiștilor
a fost consacrată perfecționării me
todice. popularizării de către propa
gandiștii înșiși a unor experiențe va
loroase acumulate în privința mo

dului de desfășurare a dezbaterilor,
asigurarea unei argumentații bogate,
profunde și convingătoare, adecvarea
activităților la problemele majore ale
muncii și vieții fiecărui colectiv, fo
losirea cu eficiență sporită a surse
lor bibliografice și a materialului
documentar. Cu justificat temei s-a
accentuat necesitatea ca nunctele de
documentare să depășească postura
de „expoziție" de planșe și afișe,
precum și cea de „anexă" pe lingă
unele instituții (bibliotecă etc.), așa
cum s-au petrecut, pe alocuri, lu
crurile și in anul trecut. Este și
motivul pentru care. în urma acestor instruiri, s-a decis delegarea
pe perioade limitate a unor activiști
din cadrul secției de propagandă de
la comitetul județean de partid, al
cabinetului județean pentru activita'te ideologică, precum si din grupul
de propagandiști ai comitetelor ju
dețean. municipal si orășenești cu
răspunderea precisă de a asigura
activitatea de informare și documen
tare ne o bază nouă, operațională si
eficientă. Experiența a demonstrat
că. pentru a fi eficientă, pentru a
contribui mai mult la pregătirea pro
pagandiștilor. . activitatea desfășurată
la punctele de documentare trebuie
să aibă un caracter continuu, să fie
conectată la realitățile din unități,
astfel ineît să fie in măsură să pună
la dispoziția celor interesați, alături
de materiale documentare de sinteză
(seturi de planșe, pliante, broșuri
metodice si altele), elaborate de sec
ția de propagandă, si date la zi din
viata unității, accentuind caracterul
concret, mobilizator al dezbaterilor,
depășind, desigur, didacticismul mă
runt. în egală măsură expunerile
abstracte. S-a stabilit si măsura ca.
trimestrial, să se Inițieze întilniri pe
centre. cu responsabilii punctelor de
documentare pentru a face din aces
tea adevărate foruri de perfecționare
metodică a învățămîntului politicoideologic, a activității educative in
ansamblu.
Sînt măsuri care, contribuind la
perfecționarea pregătirii propagandlstilor. vor duce nemijlocit la
un efectiv salt calitativ in desfășurarea invătămintului de partid, la
creșterea eficientei formative a
acestei activități, la dezbaterea și
soluționarea problemelor concrete
ale activității productive.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Condiții bune de odihnă și îngrijire
a sănătății în stațiunile balneoclimaterice
— E adevărat, la în
ceput eram cam ne
priceput în meserie —
își amintește. eroul în
semnărilor. Tocmai de
aceea m-am apucat să
învăț cu ambiție, să
meșteresc aparate electrice de tot felul.
Aveam timp berechet,
dar n-aveam clienți.
Pină cînd...
...Pină cînd un țăran
hitru i-a pus în brațe
un televizor. „Ia-l pe
degeaba, fă ce vrei cu
el. tot nu mai e bună
de nimic vechitura
asta. M-au costat re
parațiile cit nu face !“
Rămas cu „vechitu
ra" in brațe, Valentin
Butan, proaspăt absol
vent al cursurilor li .
ceale de reparatii ro
dio-T-V din cadrul
Grupului școlar al cooperației din
__ Constan______
ța, și-a amintit că mai_
avusese de-a face cu
televizoare „bune de
aruncat". Ce-i drept,
sub îndrumarea unor
profesori si maiștri ași
in meserie. Era primul
„caz" de reparație mai
dificilă, apoi au urmat

altele. „Vezi ce are,
poate îi dai de capăt",
și pină dădea omul să
plece, pină mai schim
ba o vorbă, „cazurile"
mai ușoare erau „vin
decate" pe loc. După
cinci ani de meserie,
tinerelul necunoscut a
reușit să-și facă o
practică din a repara
televizoare sau apara
te de radio, picupuri,
magnetofoane. frigi
dere, mașini de spălat,
rișntte.
aspiratoare,
casetofoane. aragaze.
mixere, cam tot ceea
ce se cheamă obiecte
de folosință îndelun
gată. Polispecializarea
acestui veritabil „meș
ter cu mîini de aur"
din comuna Corbu —
județul Constanta, in
clude șt stăpinlrea unor meserii înrudite cu
mecanica fină : repa
rații la carcase de aparatură electrică și electronică diversă, con
fecționarea de antene
TV. Ceea ce îl distinge de alti colegi in
meserie este siguranța
cu care își dezvăluie
iscusința, talentul, fă‘

cînd reparațiile în fata
clientului. Iar explica
țiile date pe înțelesul
cetățeanului sint înso
țite de demonstrații
„pe viu" despre regla
rea sau întreținerea apargtului respectiv.
Cum ai reușit. Va
lentin Butan 1 — îl în
trebăm. „Prin muncă
perseverentă,
studii
încă din anii de liceu,
dar mal ales după ab
solvire.
Competenta
nu ti-o poate da si nici
n-o poate lua nimeni,
ea se dobindește de
către fiecare. Am îm
plinit cinci ani de cînd
fac reparații in fața
clientului și pot spune
că fiecare îmi măsoară
competenta după func
ționalitatea aparatului
respectiv. $i. sigur.
continui să învăț reparind toate cite se aduc cu căruța ori cu
mașina de peste șapte
sate", Fiecare aparat
electric sau electronic
reparat reprezintă un
examen, un veritabil
„test al competenței".

C. BORDEIANU

Si în această perioa
dă, OFICIILE JUDE
ȚENE DE TURISM și
I.T.H.R. BUCUREȘTI
pun la dispoziția tu
turor celor interesați
bilete pentru a efectua
cura balneară pentru
afecțiuni reumatisma
le în următoarele sta
țiuni: AMARA, BĂILE
FELIX. BĂILE GO
VORA. BĂILE HERCULANE. CĂLIMANEȘTI.
CĂCIULATA. EFORIE-NORD,
GEOAGIU-BĂT, LACU
SĂRAT. MANGALIA.
PUCIOASA. SOVATA.
VATRA DORNEI.
Cazarea, masa si
procedurile medicale
se asigură în complexe
balneare modeme
un ridicat
confort.
Durata perioadei
ședere si data plecării
in stațiune pot fi sta
bilite de solicitanți.
Personal medical cu
înaltă calificare asigu
ră efectuarea unor tra
tamente balneare de
mare eficiență, bazate

Pe factorii naturali de
cură existent! in sta
țiuni.
Se acordă reduceri

de 20—40 ia
rifele de
masă și 25
transportul

sută la ta
cazare șl
la sută la
pe C.F.R.

KW

TELEORMAN :

Noi apartamente
pentru oamenii muncii

v

A
' ■

• « ■>

«9
■

■" - <

:■

TO
■s

ferm

i

W

'•/l

s

Lotusul

de Amazoane - una din „celebritățile"
municipiul Cluj-Napoca

Grădinii

botanice

din

Activitatea desfășurată de colec
tivele brigăzilor întreprinderii de
antrepriză construcții-montaj Te
leorman s-a concretizat în ultimele
zile în finalizarea unor noi aparta
mente. In zona centrală a munici
piului Alexandria, pe principalele
artere de circulație — Libertății,
București și Dunării — au fost pre
date oamenilor muncii noi blocuri
de locuințe, care se remarcă prin
îmbinarea armonioasă a unor ele
mente de arhitectură locală, tradi
țională, cu cele moderne. Aparta
mente asemănătoare s-au construit
șl în municipiul Turnu Măgurele,
in orașele Videle șl Roșiori de
Vede, precum și în localități rura
le. In perioada care a trecut din
acest an. zestrea edilitară a jude
țului Teleorman s-a Îmbogățit cu
750 de apartamente moderne și con
fortabile. La parterele blocurilor au
fost amenajate unități comerciale
pentru desfacerea produselor ali
mentare șl a mărfurilor industriale,
precum și secții prestatoare de
servicii pentru populație. (Stan
Ștefan).

continente într-o grădină
I se spune „Grădina
celor cinci continente" sau
„Carte deschisă a naturii".
„Laborator viu" ori „Focar
de știință și cultură bota
nică", „Paradisul Clujului"
și „Sărbătoare a sufletu
lui", fiecare metaforă sub
liniind, fără a le epuiza,
una sau alta din însușirile
Grădinii botanice de pe
dealul Feleacului. însușiri
conferite de dimensiunile,
bogăția și varietatea fon
dului botanic, inteligența șl
frumusețea expunerii aces
tuia, fertila activitate di
dactică, de cercetare și
culturalizare, desfășurată
de colectivul prestigioasei
instituții.
în acest spirit a ~și fost
concepută de Întemeietorul
ei, prof. Al. Borza, care
i-a pus bazele în anul 1920.
In acest spirit a fost Îm
bogățită de vrednicii săi
urmași în anii socialismu
lui.
Ca o introducere la mag
nificul spectacol policrom
de arhitectură peisageră
desfășurat pe o arie de
14 ha, la scenă deschisă
sau sub acoperișul serelor,
la intrarea in marea gră
dină te întimpină Plantele
ornamentale indigene și de
pe alte continente. Varieta
tea și bogăția speciilor sînt
însoțite de continua schim
bare a decorului vegetal,
în ritmul succesiunii ano
timpurilor. împătimlții de
frumos sint prezenți la fie
care act al naturii — în
florirea lalelelor, a canelor,
bujorilor,
trandafirilor
(peste 400 specii și varie
tăți, inclusiv unul cu floa
re de culoare verde).
Pe măsură ce te afunzi
în grădină constați că tere
nul, accidentat, presărat, cu
coline, văi și firave cursuri
de apă, este ideal pentru
scopul urmărit, conviețui
rea a peste 10 000 de specii
locale sau aduse de la toate
latitudinile și altitudinile
Terrei. Constați că organi
zatorii au realizat nu doar
un loc pentru desfătarea
ochilor. Ei au creat in
timp, cu știință și migală,
un Jmens manual de bo
tanică în care plantele reu
șesc să vorbească despre
ele. Sectorul fitogeografio
reproduce flora diferitelor
zone geografice, evidenți-

ind dependența speciilor
copilăriei giganților. în
de mediul lor de viață.
ghivece cit un pahar se
Sectorul florei și vegetației
dezvoltă palmieri, euca
României te familiarizează
lipți, alături de cactuși ori
cu plantele din principale
mimoze sensitive.
le regiuni ale țării. Vastul
După această expediție
sector sistematic, organizat
botanică la ecuator și
pe principiul evolutiv, gru
tropice, în savanele africa
pează cele mai importante
ne sau deșertul mexican,
familii de plante după gra
ne pare binevenită invita
dul de înrudire (trandafiri
ția de a ne abate pe la
—■ bujori — campanule). în Laboratorul de semințe.
sectorul economic se cul
Nici nu ai crede că în
tivă plante utile — alimen
pilcurile rinduite în du
tare, tehnice, furajere, melapuri își perpetuează viața
lifere, medicinale. Multe
latentă semințele a peste
dintre ele au apărut în
4 000 specii, așteptind să
Europa inițial în grădinile
fie semănate in pămint
botanice, de unde s-au
românesc sau în cine știe
răspîndit în marea cultură
ce grădină botanică străi
de pe continent. Prin
nă. ‘ Pe baza „Catalogului
această filieră au pătruns
de semințe" editat anual,
porumbul, cartoful, floaGrădina botanică expedia
rea-soareiui etc. Complexul
ză celor peste 500 de in
serelor mari, cu acvariul,
stituții similare din 80 de
palmariul, colecțiile de
țări, cu care întreține re
plante australiene și medi
lații de schimb, semințe și
teraneene, de plante sucu
butași.
lente, de orhidee ș.a., re
Din universul unor Vir
compune, în ambianța ar
tuale plante pătrundem în
tificial creată a regiunilor
cel al plantelor conserva
ecuatoriale și tropicale, o
te : pe cale uscată, prin
lume vegetală
plină de
presare sau in lichide.
exotism. Dintre „celebri
Muzeul botanic, cu cele
tăți" gazdele citează : lo
aproximativ 10 000 de ex
tusul de Amazoane, cu
ponate, întregește tabloul
frunze-talere, capabile să
speciilor de plante . culti
susțină, la maturitate, o
vate în exterior șl sere,
greutate de 25 kg și flori
adăugind noi și surprinză
cu ciclul vieții redus la
toare detalii despre ele.
numai 24 de ore, Cyperus
Herbarul
Universității,
papyrus, din care egiptenii
cel mai bogat nu numai
au produs hirtia, „arborele
din patria noastră, dar și
călătorului", specie de ba
din sud-estul european,
nanier ce adună in tecile
conține aproape 700 000 coli
sale umflate pină la un
sistematice de plante pre
litru de apă
potabilă.
sate, precis clasificate, con
Nu sint trecuțl cu ve
stituind un important ma
derea arborii de cafea,
terial de studiu, de compa
cacao, cauciuc, camfor, cele
rație și verificare a identi
peste 70 specii de palmier
tății speciilor din flora
(din 1 200 cunoscute), bao
țării și a altor zone. Este
babul, lianele, chiparoșii,
instrumentul de lucru al
cele peste 70 specii de or
specialiștilor care cercetea
hidee, inclusiv vanilia (din
ză un anumit grup de plan
aproape 20 000 specii și
te și un izvor științific
hibrizi). Pe cel 2 000 mp
nesecat de care s-a slujit
al serelor descoperi valen
colectivul de redactare a
țele decorative, economice . monumentalei opere în 13
ale plantelor, dar și destule
volume „Flora Republicii
curiozități : plante ce reac
Socialisto România". Pe
lingă herbarul general,
ționează la atingere, dove
care include plante inferi
dind ca orice ființă sensi
oare și cu flori, sînt de
bilitate, plante carnivore,
relevat cîteva colecții spe
plante adaptate la cerbicia
ciale de importanță istorică
pustiurilor, plante ce se
pentru flora Transilvaniei,
camuflează, mimînd forma
și culoarea pietrelor. „Casa
cea mai veche datlnd din
1816 și, de asemenea, Her
din sticlă" are, desigur, și
seră înmujțitor. care este, barul „Flora Romanise
Exsiccata". Această colecție,
în același timp, leagănul

alcătuită din centurii, gru
pe de cite o sută coli, fie
care prezentind cită o
plantă uscată din flora
spontană a țării, a ajuns la
cea de-a 35-a centurie, care
se oferă la schimb interna
țional celor mal reputate
herbare străine, însoțite de
o broșură explicativă. La
rlndul lor, instituțiile simi
lare de peste hotare com
pletează colecțiile clujene,
însă principalul aport la
îmbogățirea herbarului ii
aduc botaniștli locali șl din
întreaga țară, studenții
clujeni.
Integrată
Universității
clujene, Grădina de pe
Feleac este un vast labora
tor didactic, cercetătorii săi
științifici contribuind, îm
preună cu cadrele din invățămint, la formarea vi
itorilor profesori și specia
liști. Discutăm, nici nu se
putea un loc mai nimerit,
cu profesorii de botanică
chiar In Institutul botanic,
baza de învftțămînt a gră
dinii, care găzduiește mu
zeul. herbarul, săli de curs
șl laboratoare, avlnd alături
complexul serelor vechi,
destinate scopurilor științi
fice și aplicative. Colecti
vul de cercetători ăi gră
dinii. care este inclus in
de
cercetare
tematica
științifică a catedrei de
in
biologie, abordează,
colaborare cu cadrele usin«
niversltare sau
__ _de ___
stătător, teme de studiu cu
valoare practică pentru
economia națională, teme
ce ajută la cunoașterea, la
valorificarea rațională și
protejarea florei și vegeta
ției țării, la introducerea
în cultură a noi specii din
flora spontană, la comba
terea bolilor și dăunători
lor, aclimatizarea unor
plante exotice, dezvoltarea
plantelor de seră. Aseme
nea preocupări ae oglin
desc In lucrări științifice
originale publicate mai ales
In revista „Contribuții bo
tanice", editată de Grădina
botanică. Revista, difuzată
în țară și in aproape 160
de instituții din străinăta
te, a devenit Încă un me
sager peste hotare al crea
ției științifice românești
din sfera botanicii.

Gabriela BONDOC

Semnalul de alarmă
înghesuială mare în
cursa de la Ciulnita
la Călărași, Atît de
mare incit multi că
lători stau cind pe un
picior, cînd pe altul.
Nici la Călărași-Nord
— o haltă pierdută în
mijlocul cîmpiei —
nu coboară nimeni.
Ne îndreptăm spre
Dunăre...
— în sfîrșit. măcar
e bine că a fost uliima oprire pină la capăt...
— N-aș crede. ne
contrazice un călător.
zimbind cu înțeles.
...Dar nici n-apucă
să-și termine vorba,
că ne trezim cu toții
grămadă, unul peste
altul. Trenul a oprit
brusc. Bagajele din
plase au căzut peste
călători.
"
Majoritatea
'
coboară
oamenilor’
buluc. în mare grabă.
Acum putem lua loc
chiar în comparti
ment.
— V-am spus eu,
reia vorba călătorul,
Știam că mai întotdeauna se găseste ca-

reva. care să tragă
aici semnalul de alarmă.
— Semnalul de
_ a_
larmă ?! De ce ?
— Ca să coboare
lumea...
— Știam că se CO'
boară în stație...
— Păi. aici este un
punct de oprire în
dreptul combinatului
siderurgic și al noului
cartier, dar cursele nu
opresc. Așa că....
— Ciudată treabă !
— Nu-1 singura ciu
dățenie. intră în vor
bă un vecin de com
partiment. Eu sînt
om al cifrelor — con
tabil la cooperație,
mai adaugă el scotind
din servietă mersul
trenurilor. îmi plac
lucrurile exacte.
— Vă ascultăm.
— Iată, aici scrie
clar : la punctul de oprire staționează nu
mai acceleratul... în
care nu sînt nici na
vetiști,
nici
prea
multi
locuitori
ai
cartierului. In schimb,
13 curse pline cu lu-

crători, cu oameni ai
locului nu opresc de
cit dacă se intervine
ilegal, cu semnalul de
alarmă. De fapt, me
canicii știu, s-au obiș
nuit cu acest semnal,
chiar îl așteaptă !
— Dar oe vor fi aștsptînd ceiI de ia
Direcția
regională
C.F.R., de nu se iau
măsuri ?
— După cite știm
s-au făcut sesizări.
dar toate cursele con
tinuă să oprească la
Călărași-Nord.
halta
aceea unde, după o
glumă a călătorilor, nu
se dă jos decit. impie
gatul de mișcare. în
vreme ce aici. în fie
care zi. puzderie de
călători coboară ne
bază de... semna! de
alarmă.
în fata acestor ano
malii nu no mai rămîne altceva de făcut
decit să tragem și noi
semnalul... In public,
ca să se audă mai
bine.

Gh. ATANASIU

Un bloc „unicat"
La Satu Mare există
un singur bloc de lo
cuințe. Se înțelege că
nu este vorba de cu
noscutul municipiu, ci
de... comuna omonimă
din iudetul Suceava.
Privit pe dinafară blo
cul este ca multe al
tele, dar pe dinăuntru
te convingi imediat
că este un unicat.
Deși a fost recep
ționat în urmă cu
exact trei ani, el
continuă s4 fie ne
locuit. Constructorul
susține că
numai
si numai din incăpătînarea beneficiarului,
respectiv a consiliului
popular. Care, preci
zăm noi, a semnat, la'
vremea
respectivă,
contractul de recepție
cu ochii închiși. Acum
insă, și-a schimbat op
tica și-i tot arată con
structorului ce se poa
te vedea, intr-adevăr.

fără ochelari : boile
rele, care, de regulă,
sint instalate in pozi
ție verticală, în blocul
din Satu Mare stau tot
la orizontală — asa
cum au fost lăsate în
urmă cu trei ani,
direct pe podea ; co
zile. in mod obișnuit
fixate de unul din ne
reții băii, aici pot fi
plimbate prin tot apartamentul.
Astea in ce privește
piesele mari. Cele mă
runte zac vraiște prin
toate camerele. iar
cele și mai mărunte
sînt și mai risipite. La
un moment dat. bene
ficiarul. dacă se poate
numi astfel, s-a hotărit în mod .autocritic"
să pună el mina si să
dreagă ce era de dres,
după principiul : cine
nu deschide ochii...
Dar a constatat câ,
practic, era imposibil.

pentru că întreaga In
stalație sanitară era
greșit proiectată si executată. la o aseme
nea piedică „obiecti
vă". ce va mai tergi
versa rezolvarea con
cretă. nu birocratică,
se mai adaugă si aceea
că brigada complexă
răspunzătoare de con
strucția acestui bloc se
află „tocmai" la Ră
dăuți. cale de... zece
kilometri, pe asfalt.
Din asemenea pricini,
blocul cu... pricina este
de pomină in tot jude
țul. în ce ne privește,
dacă tot i-am, făcut o
popularizare, ășteptăm_
să fim informați și
despre măsurile luate,
ca și despre sancțiu
nile binemeritate ce
ar fi trebuit de mult
aplicate.

Ion MARIN

Anchetă pe urmele unor scrisori
In cadrul anchetei noastre pe ur
mele unor scrisori primite la redacție
din județul Suceava (prima parte a
anchetei a fost publicată In „Scînteia“ din 6 noiembrie), ne-am oprit
și in comuna Pirteștil de Jos, situată
in zona submontană a județului.
Aici trăiește și Ioan Ciornei, om
în jur de patruzeci si ceva de ani.
familist, cu 3 copii, de meserie tractorist. La C.A.P. din localitate lucrează. venit prin transfer, doar din
aprilie anul trecut.
După cum rezultă din informațiile
si investigațiile făcute în comună,
la comitetul județean de partid și
alte organisme de la județ. I. Ciornei
are... pasiunea scrisului. Dar nu scrie
nici poezii si nici cărți. Scrie nu
mai si numai sesizări. Si nu o pagină-două-trei. despre vreo nemul
țumire personală sau Vreo neregulă
constatată de el. ci tomuri întregi.
La 1 octombrie a lăsat la redacția
ziarului nostru două scrisori însumînd 34 de pagini, după ce în luna
august lăsase alta aproape tot atit de
voluminoasă ; pe primul secretar al
comitetului județean de partid l-a
„fericit" cu o scrisoare de 132 de
pagini ! Această pasiune îi dă lui
Ciornei niște satisfacții de un tip
deosebit : în . localitate vin mul ți
delegați de la organismele la care
scrie și fac verificări cu săptămîniscriind
despre
foarte multe
le — ei —
..... .. —
,— ____
lucruri intr-o singură scrisoare. In
acest timp. Ciornei devine o persoa
nă foarte importantă. Numai pentru
verificarea a două sesizări adresate
unui prim viceprim-ministru al gu
vernului si ziarului „Scîfiteia" a lu
crat în comună timp de peste 60 de
zile un colectiv alcătuit din 5—7 to
varăși. condus de un membru al bi
roului comitetului județean de
partid. Pe de altă parte trebuie spus
că unii, „mai slabi de inger" sau.
mai bine spus, ocolind legalitatea,
ii facilitează anumite favoruri nu
mai ca să scape de gura (de „scri
sul") Iui. Așa se face că în comună
a devenit notoriu în privința reclamatiilor pe care le trimite peste
tot : s-a întîmplat ca unii cetățeni
care solicită lucruri neîndreptățite
să riposteze cînd. în mod firesc, nu
li se satisface cererea : ..Nu vrei
să-mi rezolvi ? Mă duc la Ciornei
și te aranjează el 1“
Căci autorul sesizărilor mai are o
nasiune suolimentară — de a prezenta faptele denaturat, denigrator
— după cum rezultă clar din cercețările minuțioase făcute de comite
tul județean de partid. Astfel, in

scrisorile amintite, ei face aprecieri
cum că in C.A.P. Pirteștil de Jos
ar exista dezordine, că întreaga ac
tivitate ar fi „vraiște", s-ar săvirși
„abuzuri și acte de necinste de
către cadre cu funcții de conduce
re". că unii cooperatori ar fi „favo
rizați". După cum se vede, este vor
ba de un adevărat „rechizitoriu".
Care este realitatea ? In primul
rînd se impune o precizare : in 1984
au fost schimbate unele cadre loca
le pentru diferite lipsuri constatate.

deținute în plus sau ilegal de unii
cetățeni din comună ar fi crescut an
de an si că aceștia nici nu ar preda
produsele la C.A.P. în legătură cu
aceste afirmații trebuie arătat că în
realitate la C.A.P. există o evidență
clară a loturilor și plusurilor de lot.
Toate loturile în folosință personală
se află in perimetrul intravilan al
comunei, nu sint comasabile. proble
ma puțind fi rezolvată numai prin
redistribuirea acestora si adoptarea
de către C.A.P. a planului de cul
tură pentru fiecare caz în parte, ac
țiune începută de mult de consiliul
de conducere. Pentru suprafețele de
lot deținute peste prevederile sta
tutare. în anul 1985 sl 1986 s-au în

alt coonerator pe care-1 solicitase
..reclamagiul", precum și pentru că
i se pretinde, să-și facă efectiv da
toria de rutlerist.
în scrisoare. I. Ciornei mal sesiza,
în maniera sa caracteristică, o sume
denie de fapte si întimplări — 39 la
număr — referitoare la unele per
soane din C.A.P. sl S.M.A. Comănesti. fapte în marea lor majoritate
necon firma te.
De cînd a început să se califice ca
reclamagiu de profesie. I. Ciornei
pare să fi uitat să muncească ; in
schimb, se consideră persecutat pen
tru faptul că i se cere să resnecte
legalitatea. începind din luna iulie
consiliul de conducere al C.A.P. a

Relatarea faptelor - in conformitate cu adevărul,
nu în funcție de interese personale
fiind promovați la conducerea co
munei si a C.A.P, tovarăși compe
tent!. capabili să acționeze cu fer
mitate pentru înfăptuirea hotăririlor
partidului si legilor statului, a pro
gramelor adoptate de dezvoltare
economico-financiară a unității agri
cole. Deși C.A.P. Pirteștil de Jos
este situată în zona submontană a
județului sl are soluri cu fertilitate
scăzută — ceea ce se răsfrînge asu
pra nivelului producțiilor medii la
culturile vegetale — totuși, recoltele
sint intr-o continuă și substanțială
creștere. La fel, producția de lapte pe
fiecare oaie a crescut de la 27 litri
la 42 litri în 1988. iar cea de lină
de la 1.5 kg la 2.350 kg. In dome
niul micii industrii, prin dezvoltă
rile realizate, veniturile au inregistrat creșteri de la 833 000 lei în 1983
la 2.5 milioane în acest an. Orientîndu-se spre valorificarea la fon
dul de stat a unor cantităti tot mai
mari de produse. în 1985 > și anul cu
rent acestea au sporit fată de 1963
cu 214 la sută la griu. 160 la sută
la porumb și 129 la sută la cartofi,
La lapte de oaie planul a fost depășit in toți anii.
Să recunoaștem că sesizările des'
pre starea de ..dezordine", de acti
vitate ..vraiște" diferă mult de rea
litate...
O altă sesizare a autorului scriso
rilor susține că suprafețele de lot

minat de către C.A.P. planuri de
cultură, cooperatorii respectivi predînd produse si bani în sumă de
peste 580 000 lei : în urmă cu trei
ani, nici nu putea fi vorba de așa
ceva.
De asemenea nu este adevărat că
suprafețele acordate ca loturi perso
nale ar fi crescut an de an ; dimpo
trivă. în primăvara anului curent a
fost trecută in folosința definitivă a
C.A.P. suprafața de 41 hectare. Mai
sint. este drept, șapte cetățeni cu o
situație incorectă — printre care și
autorul scrisorii 1 — care au „dosit"
suprafețe sau și-au extins lotul ; de
asemenea, au mai fost identificate
persoane care dețin lpturl personale
fără să muncească in cooperativă
sau care dețin suprafețe mai mari
decit prevede statutul C.A.P. Dar
dezvăluirile înregistrate reflectă toc
mai preocuparea organelor locale
de a se face ordine si a se asi
gura respectarea legii. De aceea,
birou! comitetului județean de partid
apreciază ca fiind cel puțin eronată
aprecierea lui I. Ciornei că unele
cadre de conducere de la județ si
președintele C.A.P. tolerează neajun
surile din comună, indisciplina sau
diferite abuzuri. Nemulțumirile au
torului scrisorii par să fi pornit de
la faptul că președintele C.A.P. nu
a fost de acord să reducă o anumită
suprafață de 12 ari din lotul unui

luat măsuri de aplicare a- acordului
global pentru toți lucrătorii din
cooperativă. Verificîndu-se foile de
parcurs ale tractoristului I. Ciornei,
a rezultat că timpul denumit de el
„stat în așteptare" totalizează nu
mai puțin de 9 zile ! Or. pentru
..stat în așteptare" nu se primește
retribuție. Alte numeroase zile,
10—15. au fost „acoperite" prin...
schimbarea roților la cele două re
morci ale tractorului pe care-1 con'
ducea.
Autorul scrisorli mai reclamă faptul că în luna august i-a fost ..stocat tractorul ne considerentul că are
consumul mare de carburant, ceea
ce nu este adevărat". Intr-adevăr,
tractorul a fost stocat, st iată pentru
ce : analizîndu-se prin comparație
veniturile si cheltuielile pentru cele
două tractoare ale C.A.P. rezultă că,
pentru perioada 1 aprilie 1983 — 30
iunie 1986. în timp ce tractoristul
Constantin Tabrea a realizat econo
mii de carburanți, piese de schimb
etc. si beneficii de peste 60 000 lei,
I. Ciornei a consumat in plus car
buranți și piese de schimb, deși a
parcurs mai puțini kilometri decit
celălalt. n-a adus nici un leu beneficii. în schimb
__ a_ înregistrat
_____..... ____ __
pierderi de peste 15 000 lei. Or, din pier
deri nu se poate trăi.
O ultimă chestiune : I. Ciornei
induce în eroare organele centrale

privind felul
__ cum
__ ____
au fost
__ cercetate
scrisorile lui si măsurile adoptate —
măsuri exigente, principiale. în con
formitate cu legislația noastră socia
listă. El trece totul cu vederea și
afirmă câ singurele măsuri au fost
luate Împotriva lui. că este „perse
cutat". cînd de fapt lucrurile stau
cu totul altfel. Comitetul iudețean
de partid era deja in posesia unor
date despre faptul că la Pirteștil de
Jos nu totul merge strună, că mai
sînt greutăți și unele lipsuri in ac
tivitatea unor cadre de conducere. La
sflrșitul lunii august a fost organiza
tă o plenară a comitetului comunal
de partid care a luat In dezbatere
concluziile controlului efectuat, stabilindu-se completări la programul
de redresare economico-financiară a
C.A.P. și lulndu-se, totodată, măsuri
statutare si disciplinare împotriva ce
lor vl.novațf de diferite neajunsuri.
Dar desore toate acestea autorul
scrisorii nu vrea să știe, deși s-a
stat de vorbă cu el. La 1 octombrie
a.c. el lasă la redacție scrisori in
care scrie textual că „Referitor la
cele sesizate de mine, măsurile au
fost luate împotriva mea. nu cu cei
care...".
Da. s-au luat măsuri, dar nu Îm
potriva lui. cl pentru respectarea, si
de către el. a legilor.

★

Așa cum scriam și în articolul an
terior, în contextul democrației noas
tre socialiste, activitatea de soluțio
nare a scrisorilor și de primire a oa
menilor muncii în audiente se bucură
de atenția cuvenită, reprezintă, in
mod obiectiv și real, un mijloc efi
cient prin care cetățenii își spun des
chis Opiniile, participă în mod direct
lă conducerea treburilor țării. Nu
înseamnă insă că aceste norme
si principii pot fi folosite cu reacredintă. ca paravan pentru acope
rirea unor lipsuri din activitatea și
conduita proprie, pentru dobindirea
unor foloase necuvenite. aiungindu-se chiar oină acolo incit să se
denigreze oameni, colective de mun
că. Fantele atestă limpede că nu
este vorba de nici un fel de perse
cuție. cl de oameni certați cu lega
litatea socialistă. Pentru -că. reamin
tim, dacă legea asigură garanții ea
nimeni să nu fie persecutat pentru
critică, pentru sesizări făcute cu
bună-credintă. ea prevede. în ace
lași timp, si sancțiuni împotriva
celor care abuzează de acest drept,
care fac afirmații calomnioase, deni
gratoare cu vădită rea-credință și
rea-voință.

Necalat ROȘCA
Sava BEJINARIU
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MODERNIZAREA PRODUCȚIEI
LA EXAMENUL PRACTICII
• ACȚIUNI
• INITIATIVE
• REZULTATE
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In aaeastă perioadă se află în plină desfășurare
acțiunea de perfecționare o organizării și moderni
zare a proceselor de producție, acțiune de mare im
portanță declanșată după cum se știe la începutul
acestui an din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu
în vederea îndeplinirii in cit mai bune condiții a sar
cinilor calitativ superioare stabilite de Congresul al
Xlll-lea al partidului.
Potrivit programului întocmit, urmează ca în acest
an să se încheie prima etapă a acțiunii. Este ne-

Toate măsurile
Potrivit datelor centralizate de Co
misia pentru perfectionarea organi
zării si modernizarea producției din
județul Vilcea. in zece luni din acest an. din cele 470 măsuri stabi
lite pe întregul an la nivelul între
prinderilor din județ, au fost aplica
te 451. ceea ce a contribuit la reali
zarea unei producții-marfă supli
mentare in valoare de 769,6 mili
oane lei. din care aproape 156 mi
lioane lei pentru export, la crește
rea productivității muncii cu 19 800
lei pe fiecare om ai muncii. Ia re
ducerea cu 141 milioane Iei a cheltu
ielilor de producție si la economisi
rea a 7 641 000 kWh energie electri
că. 2 587 tone combustibil conventio
nal. 850 tone cocs. 7.8 tone lamina
te din cupru ș.a. Pentru a se asigu
ra un control riguros asupra modu
lui de desfășurare a acestei acțiuni,
sub îndrumarea comisiei s-a insti
tuit un sistem ingenios, practic, de
urmărire ne bază de fise a modu
lui în care se materializează măsu
rile prevăzute în programele între
prinderilor. ca si a rezultatelor con
crete obținute. Astfel există posibi
litatea de a se interveni cu promp
titudine atunci ci nd este necesar și
de a se asigura aplicarea neabătu
tă a întregului program stabilit Ia
nivelul județului.
Mai mult decit atit. tn ultimele
două luni, comisia județeană a ini
țiat mai multe schimburi de expe
riență. îndeosebi în unităti indus
triale unde procesele de înnoire și
modernizare a producției au avut o
eficientă mai mare. Bunăoară, cu
prilejul schimbului de experiență
care a avut loc la ÎNTREPRIN
HIBEREA DE _ECHIPAMENT
____
DRAULIC RÎMNICU VÎLCEA. participantii au luat cunoștință de cele
55 de mă. uri aplicat ' care au de
terminat. între altele, obținerea unui
spor de productie-marfă în valoare
de 47 milioane lei.
— Ca sistem de lucru — ne spu
ne ing. Octavian Fota, directorul în
treprinderii — am optat pentru îm
binarea acțiunilor curente cu cele de
perspectivă. Am asigurat un cadru
propice inițiativelor si propunerilor
muncitorești, care reprezintă pentru
noi o importantă sursă de măsuri
concrete. De exemplu, pe baza unei
asemenea propuneri a apărut ideea
unor noi tehnologii de execuție a

cesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru apli
carea masurilor prevăzute, astfel incit să se asigure
condițiile necesare pentru trecerea, începind de anul
viitor, la etapa a ll-a.
Prezentăm în grupojul de azi experiența șl rezulțațele obținute de cîteva întreprinderi industriale din
județele Vilcea și Tulcea, în desfășurarea acțiunii de
perfecționare a organizării și modernizare a produc
ției.

aplicate in avans

acumulatorilor pneumohidrauîicî în
construcție sudată, a servovalvelor de
distribuție de 240 litri pe minut ori
de prelucrare prin electroerozipne a
ferestrelor bucșelor pentru servoval
ve. Numai aceste trei noi tehnolo
gii pe care le vom aplica încă din
prima parte a anului viitor vor aduce. conform estimărilor noastre, un
spor de produeție-marfă în valoare
de cel puțin 1,3 milioane lei.
O valoroasă experiență din acest
punct de vedere s-a acumulat si la
COMBINATUL DE PRELUCRAREA
LEMNULUI RÎMNICU VÎLCEA,
unitate unde modernizarea fluxuri-

în întreprinderi
din județul Vîlcea
lor de fabricație, reorganizarea unor
secții si ateliere, perfecționarea teh
nologiilor. cu alte cuvinte promova
rea curajoasă a noului se află per
manent în atenția consiliului oame
nilor muncii, a comisiei de orga
nizare si modernizare a proceselor
de producție. Aici, toate cele 48 mă
suri cuprinse in programul pe acest an au fost aplicate cu un tri
mestru mai devreme, ceea ce va
permite, conform preliminărilor, să
se realizeze un spor de productiemarfă de peste 50 milioane lei. in
condițiile reducerii cheltuielilor ma
teriale cu 6,8 milioane lei (concret,
se vor economisi 43 mc cherestea.
78 mc bușteni. 425 tone combustibil
conventional si 30 700 kWh energie
electrică).
— Un loc prioritar în programul
de perfecționare a organizării si mo
dernizare a producției — ne spune
tovarășul Ion Nicoiaescu. președin
tele consiliului oamenilor muncii —
11 dețin măsurile care vizează spo
rirea competitivității produselor de
mobilier si. pe această bază, creș
terea volumului producției pentru ex
port. Se poate afirma că pentru ac
tivitatea imediată și de perspectivă
am găsit de pe acum soluțiile po
trivite la toate problemele organi
zatorice si tehnice. De exemplu, prin
organizarea unei linii specializate de
prelucrat panouri pentru mic mobi
lier am reușit să eliminăm greutătile legate de asigurarea tn flux

continuu cu elemente prefabricate a
secțiilor de mobilă. în primul rînd
a atelierelor unde fabricăm numai
produse pentru export. Pe această
cale am atins două importante obiective : pe de o parte, am reușit
să asigurăm realizarea unei productii-marfă suplimentare de peste 6
milioane lei pe aceleași capacități
productive, iar pe de altă parte să
asigurăm materiale suficiente in ve
derea organizării activității în flux
continuu pe trei schimburi.
Măsuri de anvergură, cu efecte
deosebite, mai ales pe planul per
fecționării tehnologiilor, cuprinde și
programul adoptat la COMBINATUL
CHIMIC RÎMNICU VÎLCEA. Deși
mai puține ca număr, numai 29. mă
surile stabilite urmează să asigure
în acest an obținerea unei productii-marfă suplimentare in valoare de
peste 100 milioane lei. precum și di
minuarea cheltuielilor materiale cu
15 milioane lei. Cu aproape două
luni in urmă, pe baza unui studiu
elaborat de specialiștii din combi
nat. a fost finalizată modernizarea
instalației de comprimare a cloru
lui în cadrul secției de electroliză
nr. 4. Rațiunile acestei modernizări
au fost determinate — după cum ne
relata ing. Ion Enculescu. șeful ser
viciului tehnic — de faptul că această instalație este mare consuma
toare de energie electrică si că. în
această situație, trebuie puse in va
loare toate posibilitățile de ordin teh
nic si tehnologic de reducere a con
sumurilor energetice. Cit privește eficienta măsurii de modernizare -amintite. este suficient să amintim că
ele vor determina economisirea a
două milioane kWh energie electri
că. Efecte asemănătoare pe pla
nul economisirii resurselor energe
tice va avea si modernizarea instalatiei de uscare cu hidroxid de
sodiu a acetonei la faza de sinteză,
obiectiv care la rindul său a fost
conceput si executat cu forte proprii,
Acțiunea de perfecționare a organizării si modernizare a producției
este in plină desfășurare. In pre
zent. sub coordonarea biroului co
mitetului județean de partid, se efectuează o cuprinzătoare analiză
asupra desfășurării ei.

Acum, cînd se face bilanțul activității desfășurate
în acest an, orice bun gospodar își evaluează în mod
critic și autocritic rezultatele obținute, trăgind maxi
mum de învățăminte, atit din greșeli, cit și din expe
riența pozitivă, pentru a generaliza in anul viitor tot ce
este bun, în scopul realizării de producții superioare.
In acest mod se procedează și in agricultura jude
țului Dîmbovița. Din inițiativa comitetului județean de
partid, se întreprinde o analiză aprofundată, atit
pe ansamblul județului, cit și pe fiecare unitate
agricolă în parte. Punctul de plecare al acestei ana
lize l-a constituit observația că în timp ce unele
unități au obținut rezultate bune și chiar foarte

O COLABORARE

FRUCTUOASA:
ÎNVĂȚAMÎNT-

PRODUCȚIE
Există un motiv temeinic, de op
timism în ce privește nivelul recol
telor în viitorul an în județul Dîm
bovița. Referindu-se la contribuția
pe care sint chemate să le aducă
știința și învățămîntul la creșterea
producțiilor agricole, în cadrul vizi
tei de lucru prilejuite de deschiderea
anului de învătămînt, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a trasat ca sarcină
Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu" să sprijine județul Dîmbovița
pentru a obține recolte superioare, la
nivelul exigențelor noii revoluții
agrare. Intr-adevăr, se poate spune
că s-a trecut cu toată răspunderea
la realizarea sarcinii trasate de
secretarul general al partidului. In
legătură cu această problemă, to
varășul prof. dr. docent Costică Bărbulescu, prorector al in
stitutului, ne-a spus : „Analiza
efectuată de organele locale îm
preună cu cadre didactice de la
institutul nostru a evidențiat necesi
tatea efectuării unor modificări ale
programelor culturilor de cimp, pro
grame care, în condițiile specifice
ale județului Dîmbovița, ridică pro
bleme deosebite privind creșterea
fertilității solului, îmbunătățirea ro
tației culturilor, definitivarea asolamentelor, asigurarea cu ' sămîntă de
productivitate înaltă. Tot ce s-a pro
pus și s-a înfăptuit pină acum por
nește de la situația concretă din
teren, de la analiza activității des
fășurate, de la cunoașterea experi
enței bune și necesitatea generaliză
rii acesteia, cit și de la neajunsurile
manifestate".
Un prim pas în acțiunea de reali
zare a unor recolte mari in anul
viitor constă în fundamentarea ști
ințifică a programelor pe fiecare
cultură șl sector în parte. Este de
remarcat că și la înfăptuirea urmă
toarelor acțiuni, pe Ungă efortul
propriu, al specialiștilor din județ,
este prevăzută o largă integrare a
cadrelor didactice și a studenților
în activitatea permanentă a diferite
lor sectoare — producție vegetală.

îmbunătățiri funciare, horticultura,
mecanizare, zootehnie, bază furajeră,
înfăptuirea exemplară a sarcinilor
cere, in același timp, perfectionarea
activității organelor agricole jude
țene, a tuturor unităților. Ce se
întreprinde In această direcție 7 Ne
răspunde tovarășa Ioana Păun,
secretar al comitetului județean de
partid : „Pentru anul viitor, sarcinile
noastre sînt mari și trebuie să le
realizăm cu răspundere. Benefi
ciem de condiții materiale și de
sprijin tehnic de înaltă competentă.
Este însă timpul să valorificăm la
maximum resursele proprii. Or, in
această privință avem multe de
făcut Analiza activității din acest an
ne arată clar direcțiile în care tre
buie să ne concentrăm atenția. Mă
voi referi la o singură cultură :
porumbul. Comparînd producțiile
realizate de unităti vecine, cu condi
ții asemănătoare, rezultă diferențe
mari care reflectă preocuparea di
ferită a conducerilor și cadrelor teh
nice în aplicarea tehnologiilor, pre
cum și insuficienta răspundere cu
care s-a acționat pentru eliminarea
efectelor negative ale factorilor na
turali. Cîteva exemple sînt conclu
dente în acest sens : C.A.P. Crovu
realizează cu 4 700 kg porumb la
hectar mai mult decît C.A.P. Odobești, C.A.P. Răzvani obține 3 000 kg
la hectar în plus față de C.A.P. Gura
Ocniței, C.A.P. Cătunu — 3 200 kg la
hectar mai mult decît C.A.P. Frasinu. Iar șirul exemplelor de acest
fel ar putea continua. .Trăgind în
vățăminte din greșelile și lipsurile
manifestate. încă de acum, o dată
cu executarea ogoarelor, a lucrărilor
de îmbunătățire a potențialului pro
ductiv al solului, consiliile agroin
dustriale, conducerile unităților, spe
cialiștii manifestă o grijă sporită
pentru realizarea acestora la timp și
de cea mai bună calitate".

CAMPANIE

o dată cu aplicarea unor măsuri de
reorganizare au apărut alte proble
me pe care nu le-am prevăzut ini
țial și pe care le rezolvăm acum din
mers. Iată cîteva exemple. O dată cu
ordonarea fluxurilor tehnologice in
secțiile de construcție și montaj ale
corpului de navă, ne-am dat seama
că pe fluxul de producție există încă
foarte multe „locuri înguste". De
aceea, am trecut la reorganizarea
activității atelierelor de armare,
lăcătușărie. vopsitorie și
. tubulatură.
La confecționarea tubulaturii, de
pildă, după aplicarea primelor mă
suri de reorganizare a spațiilor de
producție, formațiile de lucru nu
puteau ține pasul cu celelalte ate
liere de pe fluxul de montaj și din
această cauză apăreau dese necore- ■
lări în graficele de montaj, care

FERTILITĂȚII
SOLULUI
tn condițiile județului Dîmbovița,
creșterea fertilității solului este de
terminantă pentru obținerea unor

La întreprinderea
de construcții
de nave și utilaj tehnologic
din Tulcea
conduceau la întirzieri mari tn li
vrarea navelor. S-a avansat atunci
ideea împărțirii atelierului în trei
ateliere mai mici, specializate pe fa
bricarea tubulaturii pentru cargouri,
pentru navele fluviale șl de pescuit
costier și altul pentru confecționat
și reparat tubulatura necesară na
velor de pescuit oceanic, care se re
pară in Șantierul nostru. Pentru a
elimina transporturile inutile, aceste
ateliere au fost organizate in ime
diata apropiere a locurilor de mon
taj. Rezultatul 7 Practic, prin specia
lizarea lucrărilor s-a dublat produc
tivitatea muncii la operațiile res
pective.
Una din acțiunile de amploare de
clanșate in întreprindere in ultima
perioadă. . care nu a fost cuprinsă
in programul stabilit inițial, se refe
ră la folosirea calculatorului în
procesul de producție. Extinderea
sudurii automate în mediu protector,
tehnologie care reprezintă în pre
zent peste 30 la sută din totalul lu
crărilor respective, nu putea fl
concepută fără folosirea calculatoru
lui. Primele încercări în acest sens
s-au făcut la construcția cargourilor
de 7 500 tdw. Eliminind dificultățile
care au apărut in timpul experimen
tului. cadrele tehnice din întreprin
dere au elaborat un nou proiect de
aplicare a sudurii automate, cu aju
torul calculatorului, atit pentru
cargouri, cit și pentru navele de
complexitate și dimensiuni reduse.
Extinderea folosirii calculatorului și
în alte sectoare de producție s-a
izbit însă la un moment dat de un

corespondentul „Scinteii"

'

/

.............

Din cronica întrecerii socialiste
Energie electrică peste prevederi
Eforturile
stăruitoare
depuse de harnicul colec
tiv de muncă de la în
treprinderea ..Electrocentrale" Galati s-au mate
rializat si in acest an.
lună de lună. In îndepli
nirea exemplară si depă
prevederilor
de
șirea
plan șl a angajamentelor
asumate în întrecerea so
cialistă. ceea oe a făcut
ca întreprinderea să se
situeze permanent
în
fruntea întrecerii pe ra
mură.

corespondentul „Scinteii"
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producții superioare. Din datele cu
prinse în programul culturilor de
cimp rezultă că solurile cu rezerve
mici de humus și elemente fertilizante, cele cu grad ridicat de aci
ditate și slab permeabile sînt pre
ponderente. De aici și principalele
direcții de acțiune : fertilizarea cu
îngrășăminte naturale și chimice,
administrarea de amendamente, efec
tuarea de lucrări de scarificare. afînare adîncă și subsolare. Ce se între
prinde practic în această perioadă 7
Sint acțiunile cu cea mai largă
desfășurare. Mai întîi o lucrare în
cheiată: fertilizarea cu îngrășăminte
chimice a întregii suprafețe insămînțate cu grîu și orz. Aici se cuvin
două precizări ce dau dimensiunea
și calitatea acestor lucrări : a fost
fertilizată o supi-afață dublă, față de
cit s-a realizat anul trecut, iar lucra
rea a fost efectuată în dozele prevă
zute irT tehnologie pe baza cartării agrochimice. Pentru refacerea humu
sului din sol urmează să fie adminis
trate în acest an 1,1 milioane, tone de
îngrășăminte naturale, pe 25 000 hec
tare, pînă la această dată fiind fer
tilizate 19 500 hectare. Un accent
deosebit este pus pe corectarea aci
dității solului. în momentul de față,
prevederile planului anual au fost
depășite cu 2 000 de hectare, urmind
ca pină la sfîrșitul anului să .se
administreze amendamente pe incă
27 000 hectare. Continuă, de aseme
nea. lucrările de combatere a feno
menului de compactare a solului. La
scarificări, față de 25 000 hectare, cît
reprezintă programul anual, s-au
realizat lucrări pe aproape 18 000
hectare, iar la subsolaje prevederile
anuale au fost depășite cu 15 000
hectare.
Desigur, realizarea acestui mare
volum de lucrări pentru ameliorarea
solului Intr-un timp scurt com
portă o organizare corespunzătoare.
„Ne-am pregătit din timp pentru
aceste acțiuni — ne spune Inginerul
Marin Ungureanu, directorul trustu
lui S.M.A. Pentru transpdrtul și
împrăștierea îngrășămintelor natura
le am organizat 12 formații mari de
utilaje, care acționează grupat pe
consilii agroindustriale. Avem în
acest fel controlul zilnic al realizării
programului. In vederea intensifică
rii ritmului de lucru, am realizat în
atelierele noastre utilaje speciale de
încărcat și împrăștiat pe cîmp in-

Ion STANCIU

obstacol. Utilizarea aparaturii elec
tronice presupune o precizie foarte
mare la fiecare proiect și tehnologie
de execuție. Pentru a rezolva cu
operativitate necorelările care apă
reau in documentațiile tehnice, a fost
nevoie să se cupleze calculatorul în
treprinderii cu cel al ICEPRONAV
Galați. Astfel, cadrele tehnice din
Tulcea. in loc să facă aproape zilnic
drumul pînă la Galați, pentru lămu
rirea unor probleme din documenta
ția pusă la dispoziție de proiectant,
apelează la cele două calculatoare
care numai în cîteva minute oferă
soluția optimă. Tot atit de important
este și faptul că. in felul acesta,
nu se mai opresc lucrările pe fluxu
rile de fabricație și de montaj, pentru ■ orice omisiune din proiect sau
necorelare a unor elemente, așa cum
se întimpla pină nu de mult. De
asemenea, o dată cu amplele acțiuni
de modernizare care au început in
acest an în depozitele de materii
prime și semifabricate, acțiuni care
vizează în principal conteinerizarea
și paletizarea depozitării și transpor
tului pieselor finite, a materiilor
prime și materialelor, s-a trecut la
programarea acestor activități pe
calculator. Și tot cu ajutorul calcu
latorului se efectuează lansarea
tehnologiilor de fabricație.
Ca urmare a măsurilor luate, ac
țiunile de modernizare și reorgani
zare a fluxurilor de producție in
această tinără întreprindere sînt într-un stadiu avansat. Astfel, gradul
de mecanizare și automatizare Ia
unele lucrări cu pondere însemnată,
cum ar fi debitarea și fasonarea
tablei, sudura secțiilor și blocsecțiilor plane, se apropie de sută la sută,
iar operațiile de vopsire sint meca
nizate in proporție de 50 la sută.
Rezultatele obținute nu constituie
însă un motiv de automultumire. Se
caută mereu alte soluții. Practic,
fluxul de montaj al navelor de com
plexitate și dimensiuni reduse va fi
supus din nou unei analize amănun
țite. Totodată, se prevede o reorga
nizare a activității la lucrările de
armare, unde mai există incă unele
„locuri Înguste" pe fluxul tehnolo
gic. Astfel, se preconizează ca linii
le să fie completate cu noi instala
ții de sudură automată, urmărindu-se
generalizarea sudurii automate la
toate suprafețele plane. In fine, referindu-ne la proiecte, notăm că
încă 8 instalații de mecanizare a
vopsirii vor fi montate în primele
luni ale anului viitor. Dar la expe
riența acestei unități ne vom mai
referi, încercînd să surprindem din
mers „cronica" procesului de înnoire
și modernizare a producției.

PENTRU

RIDICAREA

întregul spor de producție
prin creșterea productivității muncii
în urmă cu aproape trei luni
687)___
am.______
prezen(„Scînteia" nr. 13
____
tat măsurile luate la întreprinderea
de construcții de nave și utilaj teh
nologic din Tulcea pentru reorgani
zarea fluxurilor tehnologice. Pe
scurt, despre ce era vorba 7 Pomindu-se de la experiența secției de
construcții corp-nave privind orga
nizarea producției, s-a trecut la ge
neralizarea rezultatelor obținute la
nivelul întregii unităti. Intii de
toate, s-au organizat mai multe
fluxuri de lucru pe tipuri de nave,
de la debitarea tablei pînă la asam
blarea corpului de navă. Ca urmare
a aplicării acestei măsuri, a apărut
posibilitatea efectuării mecanizate a
sudurii secțiilor plane in halele de
construcții corp-nave, ceea ce a
condus la dublarea productivității
muncii în halele respective.
Pe baza rezultatelor obținute la
fabricarea cargourilor de 7 500 și
15 000 tdw, in urma unor analize
amănunțite, la care au participat ca
drele tehnice cu experiență din în
treprindere. s-a trecut la reorgani
zarea proceselor de producție și la
construcția navelor de complexitate
și dimensiuni mai mici. Astfel, in
acest an, fără investiții prea mari.
utiHzind spațiile de producție dis
ponibile din cadrul unor hale ale
fabricii de utilaj tehnologic, s-au
organizat fluxuri de producție pen
tru navele fluviale și de pescuit
costier la Marea Neagră. Prin reor
ganizarea muncii s-au creat condiții pentru mecanlzarea operațiilor
de sudură, iar primele efecte economice nu au intirziat să apară,
timpul de execuție al navelor de
dimensiuni și complexitate mai mici
reducindu-se la jumătate. Trecerea
rapidă la reorganizarea fluxurilor de
fabricație a generat o îmbunătățire
radicală a activității întreprinderii.
Organizind mai bine procesele de
producție in halele de montaj, pro
ductivitatea muncii a sporit in pe
rioada care a trecut din acest an cu
aproape 14 la sută, in comparație cu
anul trecut, cind s-a înregistrat o
creștere de 50 la sută față de 1984.
Cum se acționează pentru apli
carea in continuare a programului
de modernizare și reorganizare a
proceselor de producție 7
— Dacă ne referim la măsurile cu
prinse îri programul stabilit inițial
— ne precizează inginerul Nicolae
Pestrea, directorul tehnic al între
prinderii — putem spune că toate
prevederile din prima etapă au fost
aplicate și s-au realizat în devans o
bună parte din acțiunile din cea de
a doua etapă. Programul respectiv
este însă într-o continuă modificare,
în sensul că el este completat me
reu cu noi măsuri. Cu toate că ana
lizele efectuate au fost temeinice.

bune, în altele recoltele se situează la niveluri scă
zute. La griu, bunăoară, in timp ce cooperativele
agricole Petrești, Titu, Cornești și Costești au obținut
între 5 000 kg și 6 600 kg la hectar, in coope
rativele agricole Lucieni, Mircea Vodă, Finta, Gura
Șuții, Dobra, Niculești și I.A.S. Crevedia, producțiile
nu depășesc 1 600 kg la hectar. La fel stau lucrurile
șl la celelalte culturi. De aici și întrebarea : cum s-a
muncit în unitățile care nu numai in acest an, ci an
de an obțin rezultate bune și ce măsuri trebuie în
treprinse pentru ca In anul viitor să se lucreze la un
nivel superior și in celelalte unități, generalizîndu-se
cele mai bune experiențe 7

— In perioada care a
trecut din acest an — ne
spune inginerul Gheorghe Constantin, directorul
Întreprinderii — colecti
vul nostru a depășit cu
peste 26 MW prevederi
le de plan. Este o reali
zare deosebită, dacă avem în vedere faptul că
a fost obținută în condi
țiile diminuării consumu
rilor proprii si specifice
cu peste 9 000 tone
combustibil conventional.
(Ștefan Dimitriu).

Planul la export îndeplinit
în avans
Colectivul întreprinde
rii de materiale izolatoa
re dir. municipiul Vaslui
— fruntaș pe tară in în
trecerea socialistă — ra
portează un succes deo
sebit. Ni-1 prezintă ingi
nerul Nicolae Pascu. di
rectorul unității.
— Măsurile întreprinse
pentru organizarea si mo
dernizarea producției, mai
buna utilizare a forțelor
și sporirea eficientei în
tregii activități au dus la
creșterea productivității

muncii cu peste 35 000 lei
de fiecare persoană. Acest lucru ne-a dat posi
bilitatea depășirii
productiei-marfă cu 67 mi
lioane lei și a onorării cu
peste două luni inainte
de termen a sarcinilor
contractuale la export ne
întregul an. Pină la finele
lui 1986. avem condiții
pentru a livra suplimen
tar partenerilor de peste
hotare materiale izolatoa
re de cea mai bună cali
tate în valoare de 10 mi
lioane lei. (Petru Necula).

Producție peste prevederi
Printr-o mai bună or
ganizare a producției si a
muncii, prin aplicarea
programelor de organiza
re și modernizare a prooeselor de producție. în
perioada care a trecut din
acest an colectivele de
oameni al muncii din in
dustria județului Sibiu au
obtinut o productie-mărfă suplimentară in valoa
re de peste 125 milioane
lei. spor obtinut in între
gime pe seama creșterii
productivității muncii, in
dicator la care depășirea

tată de plan este de pes
te 1 700 lei de persoană.
La aoeste succese o con
tribuție însemnată și-au
adus colectivele de oa
meni ai muncii de la In
dependenta. întreprinde
rea de piese auto. Steaua
Roșie.
Metalurgica
si
Victoria din Sibiu, Ex
ploatarea conducte ma
gistrale din Mediaș, în
treprinderea mecanică de
metale neferoase si Carbosin din Copsa Mică.
Textile din Cisnădie.
(Ion Onuc Nemeș).

Mașini de înaltă tehnicitate

Un modern utilaj asimilat in acest an la întreprin
derea de utilaj petrolier din Tirgoviște - instalația de
foraj cu acționare electrică F-100 EC-MA
Foto :■ Sanda CRISTIAN

La întreprinderea de
mașini-unelte din Bacău
au ieșit de pe banda de
montai primele mașini de
rectificat valturi pentru
laminoarele de tablă din
industria metalurgică, de
numite MRV-1 000. Refe
rindu-se la caracteristici
le tehnico-functionale ale
acestora, inginerul Vasile
Gogu. directorul unității,
ne precizează :
— Sînt mașini de înal
tă tehnicitate si produc
tivitate. cu diametrul me
sei de rectificare de
1 000 mm și lungimea op

țională de 4—6 metri.
Noile mașini, o premieră
tehnică de prestigiu, sînt
opera specialiștilor de la
institutul de profil si a
colectivului muncitoresc
de
la
întreprinderea
noastră.
Aflăm de la același in
terlocutor că primele ma
șini de aoest fel au fost
livrate Combinatului si
derurgic din Galati. în
treprinderii
siderurgice
Oțelul Roșu și altor
beneficiari
din
tară.
(Gheorghe Baltă).

grășăminte naturale cu care sînt do
tate formațiile."
Cele văzute în numeroase unități
constituie dovezi certe că peste tot
s-au tras învățămintele cuvenite din
propriile greșeli. Notînd modul res
ponsabil in care de mal multi ani
se lucrează In unitățile agricole din
consiliul agroindustrial Petrești, ceea
ce a contribuit la creșterea substan
țială a fertilității pămîntului, se cu
vine să relevăm un fapt deosebit de
Important Unități care ani în șir au
obținut producții mici ca urmare a
insuficientei preocupări pentru or
ganizarea acestor acțiuni, a neutilizării la capacitate a parcului de uti
laje, și-au schimbat complet optica.
Am văzut acționind în raza con
siliului agroindustrial Crînguri una
din formațiile de transportat și îm
prăștiat îngrășăminte naturale de
care ne vorbea directorul trustului
S.M.A. Din vară și pînă acum au fost
administrate atîtea îngrășăminte cît
în trei ani anteriori.

AMPLASAREA
CORECTĂ

A CULTURILOR
Materializarea programului de or
ganizare a teritoriului și a asolamentelor urmează să se încheie in
județul Dîmbovița in anul 1989, ceea
ce nu înseamnă că pînă la înfăptui
rea acestuia să nu se întreprindă
nimic pentru îmbunătățirea situației
existente. Pornind de la această ne
cesitate, comitetul județean de partid
a cerut organelor de specialitate să
realizeze „din mers" o rotație a
culturilor cît mai aproape de optim
în toate unitățile pentru producția
anului următor. „Dacă anul trecut
griul a fost amplasat pe 33 la sută
din suprafață după griu anii I și II,
ne spune ing. Ion Davitoiu. direc
tor adjunct al direcției agricole, anul
acesta proporția a scăzut la 28 la
sută, dar numai după griu anul I,
crescind fn schimb ponderea bune
lor premergătoare : leguminoase pe
rene, soia, porumb, floarea-soarelui
ș.a. Rezolvind aceste probleme la ce
realele păioase. efectele se vor răsfringe" pozitiv și asupra amplasării
mai corecte a culturilor de primă
vară." Concret, cum a fost rezolvată
această problemă 7 N-a fost nevoie
de măsuri speciale, ci de un lucru
binecunoscut, realizarea la timpul
prevăzut a tuturor lucrărilor, în ca
zul de față a recoltării mai de timpu
riu a culturilor de toamnă. Con
secința nerespectării acestei verigi
a tehnologiei, comună mai multor
unități, se vede și la I.A.S. Crevedia.
„Obiectiv privind lucrurile, nerealizarea producției de grîu s-a datorat
In bună măsură nerespectării asolamentelor — ne spune inginerul Mihai
Ispas, director tehnic al unității.
Trebuie să arăt că numai de noi a
depins faptul că in acest an 60 la
sută din suprafața de griu a avut
ca premergătoare tot griul. Aceasta
se datorește recoltării cu întirziere
a culturilor de toamnă. Trebuia să
alegem : ori depășim perioada opti
mă, ori însămințăm grîu după grîu.
Anul acesta nu am mai făcut ase
menea alegere și amplasarea griului
s-a realizat pe. aproape 70 la sută
din suprafețe după bune premergă
toare — porumb, floarea-soarelui,
soia ș.a.“.
Privite pe ansamblul județu
lui sau pe unități, învățăminte
le acestui an constituie tot atitea puncte de reper pentru
activitatea viitoare o organelor
agricole județene, o organizații
lor de partid de Io sate, a spe
cialiștilor. Larga desfășurare de
forțe din aceste zile Io efectuoreo lucrărilor de sezon este
o dovadă că agricultura jude
țului Dîmbovița s-o înscris te
meinic pe drumul noii revoluții
agrare.

Lucian CIUBOTARU
Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii"

Creșterea mecanizării
in abataje
In minele din Valea Jiului se
acordă o deosebită atenție în
făptuirii măsurilor preconizate
pentru punerea în funcțiune a
unor noi capacități de producție,
care să contribuie la creșterea
volumului de cărbune extras,
la temeinica pregătire a pro
ducției anului viitor. Astfel, la
întreprinderea minieră Aninoasa, a intrat în funcțiune un
nou complex mecanizat. La
I. M. Lupeni, continuindu-se
extinderea mecanizării, au in
trat în producție două noi com
bine de înaintare și două com
plexe mecanizate, urmind ca în
această lună să mai intre unul
în funcțiune in zona sudică a
minei. Complexe mecanizate de
mare randament vor fi introdu
se și în sectoarele minei Livezeni, unde lungimea fronturilor
de lucru va fi printre cele mai
mari din Valea Jiului. (Sabin
Cerbu).
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR
La comitetul da partid al
Sistemului hidroenergetic
și- de navigație Porțile de
Fler II bate inima Ostro
vului Mare. In orice clipă,
aici se știe cu exactitate
cum staiu lucrările in șan
tier. cit de bine utilizează
beneficiarul — furnizor na
tional de energie electrică
— grupurile intrate în
funcțiune, ce mai e nou in
viata de zi cu zi a oetrovenilor. a celor ce. din
tată-n fiu, locuiesc aici, ne
pămintul dintre apele Du
nării. Afli oe-i frămlntă pe
oameni. Ce bucurii au. Și
oe necazuri. Nu numai
fiindcă, in oea mal mare
parte, insularii rămași la
Porțile luminii sint comu
niști. ci. In prlmuj rind.
fiindcă acel nucleu vital al
fiecărei colectivități, orga
nizația de partid, este, cu
adevărat, ceea ce trebuie să
fie. Viață din Viata tuturor.
Secretarul comitetului de
partid de la Sistemul hidro
energetic și de navigație
Porțile de Fler II. tovară
șul Mihai Taloescu. găsește
acest lucru firesc — cum
de altfel și este — si 11 ex
plică firesc.
— Meritul e al acestor
oameni minunați ai șantie
rului. El sint cei care, de
la bun început, au impri
mat vieții de partid un
puls aparte, in ton. as zice,
cu viața de șantier. Viața
de șantier nu poate fi con
cepută fără disciplină, cu
raj, Încredere in oameni,
abnegație. Sint trăsături pe
care constructorii de hidro
centrale și le-au Însușit Ia
școala Bicazulul și le-au
purtat cu ei pe toate ma
rile șantiere ale tării. Șan
tierul e cel care -dezvoltă
și pune în valoare, în cel
mai înalt grad, aceste tră
sături. La șantierul Porților
de Fier II au venit oameni
formați, cu experiență si.
cum spunem noi. cu multe
hidrocentrale la activ. Con
structorii se cunoșteau în
tre ei. multi au venit cu
formații de lucru închega

Muzeul Satului din Capi
tală. In aceste zile, aici
este deschisă expoziția
„Eseu asupra spațiului
mioritic". In cadrul el sint
reunite exponate dintre
cele mai vechi din ce
ramică nesmălțuită, oblecte de lemn șl împle
tituri acoperite cu lut, de
utilitate gospodărească,
toate alese din multe
zone ale țării, dovedind
prin confluența lor stilis
tică unitatea de fond a
culturii populare româ
nești

te. iar dacă viața de șan
tier, aici, în Insula noastră,
îsi are un inceput al ei.
marcat, chiar la modul
foarte concret, de primii
țăruși bătuti în pămintul
înghețat, de prima baracă
in care se instala și comi
tetul de partid.. în schimb
viața de partid era o con
tinuare, era una cu ei.
■— Ați întrebuințat cuvîn-

mă ruga cindva să am gri'jă de feciorul lui. că-1 tri
mite la noi. să-l facem om.
Tatălui nu-i prea reușise...
Cum vrei să procedez ? —
l-am chestionat...... Știi tu
mai bine" — mi-a răspuns.
Dacă se oprea aid cu reco
mandările, era perfect. Cred
că nu e om căruia să nu-i
afli cheia, să nu-1 înțelegi
și să nu ți-1 apropii, dacă
vrei. Dar amicul a ținut să
adauge : „I-ar prinde bine
să poată spune intr-o zi că
a fost pe șantier. Știi cum
e... Dar ai tu grijă să nu dea
în greu, găsește tu ceva...".

vărului în 1981. la inunda
ții, cînd apele Dunării ți
neau cu tot dinadinsul să
ne îngroape șl pe noi. și
lucrările noastre. și tot.
Acum pot mărturisi că pri
mul gînd a fost salvarea
oamenilor și. implicit, a
mea. I-am văzut însă pe
acești oameni, ca intr-un
film halucinant. luptindu-se nu pentru viața lor.
ci pentru viata a ceea ce
apucaseră să construiască.
Tovarășul Ciortan își aOăra
betoanele turnate, bătrînul
Neagoe era la ecluză, la
lucrările lui, in timp ce

Constructori de tară,
constructori de oameni
tul „școală". Ideea de
„școală a șantierului", eu
asprimile și romantismul
ei, mi se pare un subiect
interesant de discuție. Ca
„absolvent" al acestei școli,
oe ne puteti spune despre
rolul el in viata indivi
dului ?
— Da. am folosit această
expresie, și nu intlmplător.
Șantierul este. într-adevăr,
o școală, iar șantierul de la
Porțile de Fier II cu atît
mai mult. Rămine aici. In
urma constructorilor, un
mare obiectiv hidroenerge
tic. parte din Programul
energetic național. Dar in
afară de această construc
ție. care va dăinui, mai
rămine ceva în urma noas
tră : o nouă generație de
constructori, un eșalon „in
trat în foc" aici si călit la
temperatura înaltă a mun
cii pe șantier.
— Au avut șansă...
— Și-au construit aceas
tă șansă. In sensul că au
respectat legea nescrisă a
șantierului. Unii pot să-și
închipuie că simplul con
tact cu șantierul este sino
nim cu a fi absolvit școala
șantierului. Un cunoscut

Complexitatea muncii, une
ori duritatea ei. dificul
tățile pe care le implică
munca si viata pe șantier
se constituie, uneori, ele
însele ca factori de mode
lare, dar a le socoti că ac
ționează de la sine este o
înțelegere simplistă. Aspri
mea vieții de șantier soli?
cită si chiar dezvoltă ca
lități latente, dar aici tre
buie să intervină — si in
tervine — rolul colectivită
ții. Rolul de a canaliza
energii, de a pune în va
loare acele calități despre
care vorbeam, de a-i face
pe oameni să se adapteze
acestei vieți dure, dar toc
mai prin aceasta atît de
frumoasă ; de a-i ajuta să
depășească „momentul cri
tic". cum mai numim noi
acea clipă a adevărului,
cînd otnul venit pe șantier
cu imaginea idilică creată
șl întreținută — iertati-mă
că v-o spun — în bună
parte și de confrați de-ai
dumneavoastră, descoperă
adevărata față a șantieru
lui. Care, vă asigur, e chiar
mal frumoasă, prin durita
tea ei, decit cea pe care
unii încearcă să i-o substi
tuie. Eu am trăit clipa ade

feciorul său lupta cti apa îh
celălalt capăt al șantieru
lui. Pe unul l-am văzut
sprijinind, la propriu, cu
trupul, locul unde apa stă
tea să dea năvală, oină
s-au mal adus saci cu ba
last. Totul a durat o secun
dă. Atunci m-a trecut ca
un fior electric. Aveam de
apărat mai mult decît via
ta mea : viata atitor oa
meni, munca de Plnfi atunci. în care fiecare pu
sese o fărîmă de viată. Si
a mai fost ceva. Lingă
mine, un om de un calm
desăvlrșit, lansa comenzi
scurte si am recunoscut
glasul comandantului de
grăniceri din zonă. în clipa
primejdiei, după ce luase
rapid măsurile de rigoare
privind veghea frontierei,
venise, cu forțele disponi
bile, să ne sprijine în lupta
cu apele. Era. la acea oră.
bătălia cea mai grea șl da
toria cea mal importantă
pentru țară. Am sfrntit că
trebuie să fiu șl eu ceea
oe era acel militar pentru
oamenii lui. A urmat o
noapte de luptă corp la
corp cu natura. Dimineața,
stihia se domolise. învin
seserăm.

Ani ca FLORESCU

*
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SATUL CONTEMPORAN - vatră de cultură și creație,
de împlinire spirituală
ominate de culorile ruginii ale
toamnei, învăluite tot mal
des în cețuri, cimpiile Mu
reșului poartă parcă în unduioasa
lor desfășurare presimțirea iernii.
Campania agricolă de toamnă a
înghesuit in hambare rodul muncii
de peste an. deschizînd. in prag de
iarnă perspectiva altor recolte ce
tin de data aceasta de conștiință,
de talent. O perspectivă pe care o
anunță, de altfel, chiar în cursul
acestei luni, concursurile artistice
intercooperatiste ce se vor desfășu
ra in 18 centre ale județului Mu
reș sub auspiciile Festivalului na
țional „Cintarea României". Dar
mai ales o anunță activitatea co
tidiană desfășurată de instituțiile și
așezămintele de cultură pentru
asigurarea unei bogate activități
cultural-educative, artistice și de
divertisment în perioada toamnăiarnă,
O recentă plenară a comitetului
județean de cultură șl educație so
cialistă a dezbătut, de altfel in
spirit critic și autocritic, modul in
care s-a desfășurat pîrtă acum și
eficiepța formativă a activității
culturale în colectivele de oameni
ai muncii pentru realizarea sarci
nilor economico-sociale. pentru o
nouă calitate a muncii și vieții.
„La sate, ne spunea tovarășa
Antoaneta Șomodi. președinta co
mitetului județean de cultură și
educație socialistă, pentru perioada
de iarnă, organele, instituțiile și
așșzămlntele de cultură și-au elabo
rat programe speciale de manifes
tări, care prin amploarea, diversi
tatea și conținutul lor să contribuie
în mai mare măsură la procesul
complex și multilateral de educa
ție a oamenilor muncii".
Investigația pe care am Intreprins-o în cîteva cămine culturale
din județul Mureș a avut drept
scop tocmai descifrarea felului in
care se desfășoară aceste activi
tăți. în ce măsură sint ele acțiuni
întemeiate pe o nouă concepție
asupra muncii, animate de rîvna
autoperfecționării. menite să con
tribuie efectiv la ridicarea conști
ințelor, la un proces anevoios de
edificare morală și in ce măsură
sînt activități de rutină ?
Decada cărții românești, des
fășurată de curînd în județul
Mureș sub genericul „Epoca
Ntcolae Ceaușescu — epoca mari
lor împliniri ale literaturii româ
ne". a prilejuit numeroase întîlnirl
ale scriitorilor și editorilor cu un
public foarte larg. Desfășurată la
casa de cultură a sindicatelor, la
casa de cultură a științei și teh
nicii. la biblioteca județeană. în
licee și librării din Tg. Mureș, dar
și în multe din căminele culturale

D

sătești ale județului, această amplă
manifestare a atras atenția asupra
faptului că o carte bună este o
sărbătoare nu numai pentru grupul
relativ restrins al realizatorilor ei,
ci. in primul rind. pentru marea
masă a cititorilor. Că o carte bună
este o carte care dispare rapid din
librării și mai ales că această largă
difuzare socială determină firesc
o crescindă răspundere a celor ce
se încumetă să-și tălmăcească gîndurile. să le întrupeze in substanța
de mare complexitate a unei cărți,
într-o epocă evident marcată de
umanismul tehnologic șl de limba
jele specializate, intr-o epocă in
care abundenta aparițiilor editoria
le a instalat definitiv cartea in
ritmul existentei cotidiene, intilnirile scriitorilor cu cititorii sint de

ocupări deja afirmate de a reflec
ta mari evenimente și realități politico-sociale. Desfășurate sub ge
nerice ca Documentele Congresu
lui al Ill-lea al oamenilor muncii
in inimile, gindurile și faptele noas
tre de muncă sau P.C.R. — înțelept
conducător, numeroase acțiuni cu
caracter educativ, patriotic au avut
loc atit la Iernut, cit și in celelalte
cămine culturale ale comunei. Ac
tivitatea cultural-artistlcă se si
tuează, de asemenea, la un ridicat
nivel calitativ. O demonstrează nu
doar activitatea celor 19 formații
înscrise în Festivalul național
„Cintarea României", ci și cele 9
locuri intîi obținute la ultima
ediție.
La Sîngeorgiu de Mureș activita
tea cultural-educativă se desfășoa-

însemnări din județul Mureș
natură să dezvăluie gesturi de o
deosebită frumusețe umană și
artistică.
Asemenea întîlnlri cu
cititorii ale scriitorilor Ion Horea
și Dumitru Mureșan, desfășurate
de curind la căminul cultural din
Iernut și școala generală din
Sincrai. au relevat deosebita im
portantă educativă, etică și este
tică pe care o carte o poate avea.
Prima dintre aceste întîlnlri, des
fășurată la Iernut. în modemul șl
spațiosul cămin cultural de aid. a
atras atenția cititorilor asupra va
lorilor emoționale ale unui text li
terar. asupra ideilor pe care le
implică procesul de mare finețe al
plăsmuirii lui (diferit in funcție de
natura fiecărui creator), dar mai
presus de toate a atașamentului
fată de pămintul românesc, de ți
nuturi încărcate de o istorie bo
gată. pilduitoare.
Iernut este de altfel cea mai
mare comună a județului Mureș.
Pentru cei 11 000 de locuitori ai ei,
7 cămine culturale asigură baza
tchnico-materială pentru desfășu
rarea unei bogate activități artis
tice. Atit la Iernut, cit și la Cipău.
Deag. Lechlnta de Mureș, Oarba
de Mureș. Sfintu Gheorghe și Sălcud — ne spunea tovarășul Ștefan
Luca. secretar adiunct al comite
tului comunal de partid- — au avut
Ioc de curind riguroase planificări
ale activității cultural-educative
proiectate pină la sfirșitul lunii
martie. Acțiunile se Înscriu, bine
înțeles, în continuitatea unor pre-

ră în același sens al cuprinderii în
raza înțelegerii a fenomenelor șl
mutațiilor ce definesc mersul nos
tru înainte. Pe lingă numeroase ac
țiuni cu caracter politico-educativ
care se desfășoară aici regulat, bo
găția unor tradiții culturale locale
întreținute și dezvoltate cu pasiune
contribuie la bunul renume al acti
vității căminului cultural din loca
litate. Cintarea sîngeorzană. de
pildă, manifestare intrată in tradi
ția comunei, are la bază rezultatele
deosebite ale corului din localitate,
care, in curînd. va împlini 75 de
ani de activitate. Calitatea deose
bită a repertoriului șl a interpretă
rii a făcut ca această formație al
cătuită din 140 de persoane, forma
ție laureată cu premiul I in toate
edițiile Festivalului național ..Cin
tarea României", să fie adeseori so
licitată să dea spectacole nu nUmai
in județ, ci și in întreaga țară. I se
alătură, de asemenea, cu rezultate
deosebite, activitatea celor două
formații de teatru (de asemenea
înființate in 1911). a celor două for
mații de teatru de păpuși, a forma
țiilor de dansuri populare sau a ta
rafului. Din activitatea celor 200
de artiști amatori ai comunei se
distinge in- mod deosebit pictura
naivă a lui Gheorghe Oprlș, lau
reat cu locul I la ultimele două
ediții ale Festivalului national
„Cintarea României". Pentru Gheor
ghe Opriș, pictura reprezintă în pri
mul rind o modalitate de a comen
ta grafic realitatea înconjurătoare,

VALORILE ARTEI POPULARE
- bunuri ale întregului popor

— Deci și un secretar de
partid primește lecții la
școala șantierului...
— în primul rind el tre
buie să înțeleagă si să-și
Însușească cele mai bune
lecții ! V-am vorbit despre
o lecție dintr-o mie. Fie
care constructor ar avea
multe impresii de povestit,
unele mai dramatice, alte
le cu tîlc. Din astfel de în
cercări ieșim totdeauna
mai tari, mai puternici.
Aici, in Ostrovul Mare,
a existat, pînă anul trecut,
un șantier național al ti
neretului care, sub condu
cerea Comitetului Central
al U.T.C. șl sub permanen
ta noastră îndrumare, a
pregătit detașamente în
tregi de constructori, demni
să preia șl să ducă mai
departe ștafeta. Multi din
tre ei lucrează astăzi aici,
alături de noi. Chiar la
montaj. în centrală, avem
cîțiva. Păis Sandu, Valerică
Văleanu și alții. Sint oa
meni despre care pot să
afirm fără teama de a greși
că au trecut examenul la
școală șantierului.
— Au avut profesori buni.
— Da. desigur. Citiva
dintre ei. cum ar fi maiș
trii Aurel Mîndrescu. Petre
Marinescu
sau Nicolae
Ciortan obișnuiesc să spu
nă că nici nu știu de oe «â
fie mai mîndri : de lucră
rile pe care le lasă in urmă
sau de oamenii pe care
î-au format ?
— Si chiar nu știu ?
— Ba da, știu. Știu exact
că cele două lucrări sint
indisolubil legate.
Oameni și tară cresc dim
preună, iar șantierul este
locul unde acest lucru se
vede In toată complexitatea
și frumusețea sa. Ei. con
structorii de pe marile
șantiere, de pe Dunăre, de
pe apele interioare, din
cimpie sau din Dobrogea,
de la noile ctitorii din ce
tatea Iui Bucur și de pe tot
cuprinsul țării concentrea
ză. în efortul lor, deopotri
vă. grija pentru chipul de
mîlne al tării și grija pen
tru chipul moral al celor
ce vor duoe pașnica misiu
ne de constructor în viitor.

de a aborda marile teme ale isto
riei transilvane și ale comunei sale
natale. întrebat cum a inceput să
picteze, el ne-a mărturisit cu sim
plitate că a vrut să scoată din ne
gura uitării evenimente ale trecu
tului legate in primul rind de is
toria comunei Singeorgiu. Eve
nimentele pe care tineretul poa
te că nu le știe, dar pe care
țăranul cooperator Gheorghe Oprlș,
azi pensionar, le-a descifrat cu
atențig din cărți, le-a des
prins din poveștile bătrînilor. Stau
mărturie acestei preocupări nu
meroase lucrări printre care „Avram
Ianeu", „Marea Unire de la 1918",
compoziția avînd drept personaj
principal pe Constantin Romanu
Vlvu, compozițiile inspirate de iz
gonirea țăranilor tofăleni de pe
păminturile lor de către moșieri la
2 octombrie 1869. de evenimentele
tragice de la Oarba de Mureș sau
de zborul iul Aurel Vlaicu. Liber
tatea plină de farmec delicat a in
terpretării, inventivitatea, jocuri
cromatice de mare sobrietate,
punctate de prospețimea ■ aiburilor
atit de caracteristică picturii naive,
ne arată că Gheorghe Oprlș a gă
sit în istorie resurse inedite de ex
presivitate.
La Sincrai — comună cu pes
te 6 800 de locuitori — rezul
tatele nu sînt nici pe departe
la înălțimea așteptărilor. Se desfă
șoară și aici, după cum ne spunea
Marta Sinea, directoarea căminului
cultural, programe cultural-educa
tive in colaborare cu C.A.P. și
școala generală. Există un cor al
cadrelor didactice, un grup vocal,
o formație de muzică ușoară și alta
de muzică populară care ar putea
să se manifeste mai activ. Dar
unde ? Sala căminului cultural din
Sincrai este improprie desfășurării
unor spectacole, iar aceea din
Nazna, ia ora vizitei noastre se afla
in plin proces de renovare. Așa că
cele mai multe acțiuni culturale se
desfășoară la școală. Orieită dărui
re și ingeniozitate ar manifesta or
ganizatorii acestor acțiuni, ele ou
pot fi destinate, in aceste condiții,
decit tineretului școlar. Cum pot fi
atrași ceilalți locuitori ni comunei
spre o viață spirituală mai bogată?
Cum s-ar putea acționa pentru ca
martie transformări sociale, tehni
ce. culturale ale lumii contempora
ne să fie mai adine înțelese, să de
termine o integrare mal profundă
a locuitorilor comunei în realitățile
județului lor, ale tării ? Iată între
bări la care căminul cultural din
Sincrai rămine, in continuare,
dator.

Marina PREUTU
Gheorqhe GIURGIU

Pe marginea problemelor ridicate în dezbaterea „Mesajul clntecului
popular și răspunderea interprețllor față de transmiterea lui autentică"
am primit La redacție numeroase opinii ale oamenilor muncii, benefi
ciarii tuturor manifestărilor cultUral-artistice organizate in teatre, clu
buri. case de cultură, cămine culturale etc. Considerăm că ei au un
cuvint însemnat de spus si că opiniile lor, îndreptățite, pot determina
o atitudine mai activă din partea forurilor care conduc si organizează
această actiMtate. Redăm in ancheta de fată unele dintre aceste păreri.

J

minte cum bunicul meu. țăran din
tată in fiu. locuitor al comunei Măxineni. satul Corbu-Vechi. ingina in
urma plugului un cint de suflet,
Seara, pe islaz, flăcăi și fete se
stringeau in jurul fraților Laghin,
care cu cimpoiul și fluierele încin
geau hora satului. Atunci am învă
țat să joc și să cint.
multă exigență din partea organelor
Izvoarele creației
Am trecut acum o săptămină prin
de resort este imperios necesară ; o
fața unui restaurant din Brăila și am
autentice - resurse
verificare riguroasă a repertoriului
auzit : «Cucul și pupăza». -Magda
unor ansambluri «au echipe artistice
lena, tu mă minți / că albina n-are
inepuizabile
ar duce la anularea unor tendințe de
dinți». In formația care delecta pu
contrafacere sau trivializare. Pentru
blicul consumator cu asemenea Crea
de revigorare
că cei care nu respectă arta popu
ții se umflau pe vioară și țambal
a unei străvechi
lară n-au ce căuta in ansambluri
Iară
niște «profesioniști» de-ți venea să
care reprezintă folclorul românesc".
le pui sapa-n mină... Cine le dă atradiții
Virgil Tarla, tehnician la Intrecestor artiști de restaurant autori
prinderea „Oțelul roșu" : ,,Fiind un
Maria Fornade, muncitoare la în
zația de a distra publicul ?“.
statornic
admirator
al
folclorului
treprinderea de covoare din Alba
Nicolae Hanu, maistru in cadrul
nostru, doresc să-mi spun părerea
Iuiia : „Este binevenită luarea de
Combinatului de fibră, celuloză și
asupra unor cauze care au generat
poziție a „Scjnteii" față de un feno
hirtie. Brăila : „Iată cam ce versuri
derogarea de la bunul gușt a unor
men regretabil manifestat intr-un
fac să se audă unii cintăreți cu asoliști de muzică populară. în pri
domeniu al creației recunoscut Șl re
testate în regulă : «M-am născut in
mul rind cred că este vorba de ne
marcat prin autenticitate și puritate
tr-un salcim / Intr-un cuib de cioa
— folclorul. Promovarea unor așacunoașterea de către acești inter
ră / Și de-al dracu’ ce eram / Sco
pret! a vetreior noastre folclorice.
zise «creații» de către unii interpret!
team capu’ afară». Și cite exemple
Apoi, ca o Irizare a prostului gust,
cu o anume firmă trădează, in fond,
nu ar mai putea fi date ! Cred că
apariția unor centre de înregistrare . cei în drept ar trebui să acorde o acomoditatea acestora de a merge la
— sistate tirziu — care au scos benzi
izvorul muzicii populare, de a cule
tenție sporită școlilor populare de
de mahala, cu acompaniament de
ge cu discernămint șl pasiune neste
artă, unde să pătrundă cit mai mulți
ocazie,
pe
care
ei,
soliștii,
erau
pri

matele pe care apoi să le pună în va
tineri talentați, care să se formeze
mii datori să le combată. Un exem
loare. Tot despre comoditate și o
ca autentici păstrători ai clntecului
plu de respect față de folclor îl ofe
anume lipsă de respect de sine este
și jocului popular".
ră oțeîarul nostru Achim Nlca, doivorba și in încercarea de a menține
Florin Soare, profesor, Școala ge
«firma», răspunzînd unor gusturi în
nitorul Banatului, cel care de 20 de
nerală nr. 16 Sibiu : „Sînt profesor
ani produce oțel, iar doinele sale ne • de muzică șl prin natura profesiei
doielnice. Am putea constata câ
umplu inimile de bucurie, fiind o
aplauzele culese de asemenea «crea
am făcut parte din jurii in cadrul
adevărată desfătare. Trăiesc în mljții populare» vin doar din părți răz
diferitelor concursuri artistice și in
locul siderurgiștilor, al căror ansamlețe ale sălii, de la grupuri restrinse
Festivalul național «Cintarea Româ
blu de Cintece și dansuri — orchescare adesea bat din palme fără nici
niei». Nu de puține ori mi-a fost dat
tră, 5 soliști instrumentiști, 4 soliști
o legătură cu ce se întimplă pe sce
să ascult soliști vocali interpreting
vocali. 16 perechi de dansatori lau
nă. Cel care mizează pe captarea
texte «compuse» de ei pe melodii
reate la patru ediții ale Festivalului
bunăvoinței publicului trebuie să știe
cunoscute. Desigur, aceste improvi
național
«Cintarea
României»
—
se
că nu orice bătaie din palme înseam
zații nu erau altceva decit simple
străduiesc la fiecare repetiție ca
nă neapărat aplauze".
exerciții de rime, menite — în nai
Nicolae Furdui Iancu, învățător,
briul Borlovenilor să fie — de la
vitatea autorilor — să le asigure suc
Școala generală nr. 2 Alba Iuiia, de
opincă pină la sunetul trompetei —
cesul în concurs. Leg această con
«al borlovenilor». Pentru că a veni
ținător al trofeului „Floarea din gra
statare tristă de o alta ce se situea
dină" : „Din experiența pe care o
pe scenă cu încropeli înseamnă să " ză la extrema cealaltă în ceea ce
dețin ca interpret al muzicii popu
desconsiderăm fiii satului, azi in sa
privește atitudinea de total respect
lopetă albastră, să nu putem să ne / față de creația populară. Foarte alare, îmi dau seama că succesul la
public inseamnâ muncă : alcătuirea
mai uităm unii în ochii altora".
preciata cîntăreață a plaiurilor mărrepertoriului, cul
ginimii Sibiului,
tivarea vocii, în
Lucreția Ciobanu,
țelegerea răspun
mărturisea
înderii în educarea
• ECOURI • ECOURI • ECOURI •
----- tr-un interviu că
publicului.
Mă
odată a găsit
întreb întotdeau
două versuri de o
na, înainte si
rară frumusețe :
după ce cint, ce
«Pe-o
margine
ar spune moții
de pămint / Mer
mei auzlndu-mă
gea badea semicin tind nu frunînd».
Aprinsă
moașele lor cinde fiorul poetic
tece, ci nlște inal versurilor, cînpenlbile
săltări
tărcața era necu pretenție de
Jf------------răbdătoare să afle
«noutate» ? îmi
3
întreaga desfăfac un titlu de
“
șurare poetică a
cinste, un adevă
cinteculul.
Și,
rat crez artistic
'
abia după ani de
din faptul de a
căutări, textul a
fi socotit mesager al clntecului din
Nicolae Manole, strungar, între
apărut în toată splendoarea lui. Mă
Țara Moților, căreia mă simt obligat
prinderea de utilaj chimic Ploiești :
întreb cîți dintre interpreții noștri
și dator să-i cint plaiurile, legendele,
„Sint muncitor într-una din marile
sint capabili de această răbdare și au
faptele istorice, viața nouă. Cu
unități economice ale municipiului
forța să reziste tentației de a deveni
această ambiție am pășit prima oară
Ploiești, iubesc clntecul și jocul
coautori cu creatorul anonim ? In
pe scenă".
popular, motiv pentru care fac par
procesul laborios al creației, poporul
Maria Haiduc, solistă de muzică
te din formația de dansuri a între
nostru nu s-a grăbit niciodată. Doar
populară : „M-am născut și am trăit
prinderii noastre și din cea a an
așa s-au putut izvodi asemenea ver
în dragoste pentru cintecul din vatra
samblului folcloric -Chindia» al Ca
suri de o tulburătoare respirație cos
Țării Crișurilor. Pentru cintecul nos
sei de cultură a sindicatelor. Poporul
mică : „Sus pe cer cearcăn de lună /
tru românesc pe care îl slujesc cu
este acela care șlefuiește — așa cum
Jos îmi paște-o turmă bună / Nu Se
drag șl respect de peste 30 de ani.
zicea marea noastră interpretă Ma
vede Carul mare / Nici drumul pe
Am citit cu mult interes articolele
ria Tănase — cu atenție și sensibi
lăsătoare / Numai Calea laptelui /
din „Scinteia" privind misiunea in
litate, melodia și textul, pînă cînd
Taie Piatra Craiului".
terpretului în promovarea clntecului
acestea capătă strălucire de cristal
Acestea sint citeva dintre foarte
popular autentic. Nu pot să nu fiu
intr-o formă definitivă. Iubesc cinnumeroasele opinii primite la redac
contrariată de slăbiciunea unor cîntecul și jocul popular, așa cum le-am
ție
pe marginea respectării sau netărețl cu har pentru cintecul ieftin,
moștenit din generație in generație,
respectării ținutei etice și profesio
pentru subprodusul folcloric. Este o
clntecul contemporan de viață nouă,
nale a interpretului creației popu
abdicare greu de catalogat Nu poate
în care ne regăsim cu munca, cu
lare. Ele ne arată largul interes al
să nu mă intrige apoi ușurința cu
Viața și preocupările noastre zilnice.
oamenilor față de creația poporului
care pătrund in spectacole, uneori
Șl este firesc ca valoroșii noștri in
și modalitățile de a o prezenta și
de-a valma, soliști (îndeosebi din Ba
terpret! să se inspire de la izvorul
duce
mai departe. Trăim intr-o epo
nat), ce pastlșează linii melodice
veșnic al folclorului, de la popor".
că de mari prefaceri in toate dome
nespecifice nouă. Organizatorii unor
niile vieții materiale și spirituale,
asemenea spectacole nu, au oare nici
transformări care au la bază munca,
Talentul, ținuta
o răspundere in acest sens ? Sint fi
energia, talentul poporului, expe
rești și întrebările : Cum se pregă
profesională,
riența Iui. hotărirea de a-și făuri va
tesc tinerii interprețl ? Cum se cul
lori durabile pentru viitor. în acest
tivă răspunderea lor pentru tezaurul
cunoașterea
creației
vast
proces înnoitor, cu marile cișfolcloric ? Și dacă se întocmesc co
tiguri materiale și spirituale pe care
autentice
lecții valoroase și In județe, in co
le cunoaștem, nu toate noutățile pot
măsură tinerii soliști le cunosc ?“.
sînt temeiurile
primi însă bun de trecere. Mai ales
Titi I.R. Niță, cooperator C.A.P.
in domeniul vieții spirituale există,
Colelia, membru al ansamblului fol-*
„autorizației
”
de
a
cum s-a văzut, și încercări de a „în
doric „C.U.A.S.C. Cocora", județul
noi"
intr-un chip fals, deformant, po
cînta
pentru
public
Ialomița : „N-am nimic cu șoferii,
luant anumite valori tradiționale ce
cu florăresele, cu ospătărițele,
.
dar
Stciian State, țăran din comuna
trebuie să rămînă așa cum le-am
parcă de prea multe ori în cîntecele
Vulcănești i „După părerea mea,
moștenit. Pentru respectarea crea
acestui poluat și nedorit așa-zis
principalul
motiv
al
abdicării
de
la
ției populare se impune, cum spun
«folclor», pe care nu o dată l-am
etica
interpretului
este
lipsa
de
cul

majoritatea opiniilor, sporirea exi
auzit la nunți, la fel de fel de petre
tură,
adică
lipsa
de
demnitate
pro

gențelor forurilor de cultură, a tu
ceri, se proslăvesc banii, sentimen
fesională a unor cintăreți care, CU
turor factorilor culturali județeni,
tele ușoare, intr-un fel aducindu-se
atita ușurință, interpretează cintece
municipali și din satele noastre. Este
adevărate jigniri la adresa omului
auzite «pe la colțuri». Sigur, specia
evident, de asemenea, că școala are
cinstit Ca să nu mai vorbesc de
liștii,
activiștii
culturali
trebuie
sâ-și
in această privință un rol distinct.
«modelele» pe care le lansează unii
facă
datoria,
să
îndrume
și
să
con

Firește, interpeții înșiși, mesagerii
soliști profesioniști, derutind publi
troleze
mai
exigent.
Eu
însă
am
și
o
artei populare sint cei chemați în
cul, deoarece alta este poziția lor la
altă propunere : părinții, alături de
primul rind să respecte mesajul ce-l
radio, pe micul ecran".
școală, să cultive la copiii lor dra
transmit, dar nu mai puțin impor
Gheorghe Nedelcu, profesor la
gostea față de tolclor. Părinții să
tant este ca și in acest domeniu să
Școala generală nr. I, Slobozia :
fie cei dinții care să explice copii
asigurăm toate condițiile materiale,
„Aceste denaturări sînt, asemenea
lor
ce
reprezintă
folclorul
pentru
po

morale șl spirituale ale înaltei și
kitsch-urilor din arta plastică, ele
porul nostru, de ce trebuie să-1 păs
permanentei perfecționări, ale unei
mente poluante. Să nu uităm că fol
trăm
nealterat".
„reciclări"
care nu cunoaște pauze
clorul este izvor pururea reîntineri*
ori vacanțe, ci trebuie să se desfă
Aurel Munteanu, profesor, liceul
tor. iar cei ce s-au inspirat de la ade
șoare după un pian riguros întocmit
„Spiru Haret" — Tuleea : „Ca pro
văratul folclor au lăsat moștenire
șl respectat. Fiindcă de creația po
fesor, nu pot Să nu-mi dau seama de
opere cu adevărat nepieritoare, a
porului trebuie să nc apropiem nu
influența negativă pe care litnba vul
căror tinerețe este veșnică. Mă refer
numai cu conștiință, dar și cu știin
gară a unor „confecții" folclorice o
la Ciprian Porumbescu, la George
ța de a o prezenta în adevărata ei
poate
avea
asupra
copiilor,
tinerilor,
Enescu, ia Ion Vidu și loan Chirescu
lumină. Știința care nu poate veni
elevilor. Pentru stoparea acestui fe
ș.a. Toți coi care sînt atrași de cin
nomen de poluare este nevoie, așa
din altă pafte decit din studierea atecul si dansul popular au datoria să
decvată a creației populare, din cu
cum s-a subliniat șl in paginile zia
le cultive si să ie transmită mai de
legerea ei de la izvor după norme
rului „Scînteia". de un control riguros
parte ca pe o adevărată moștenire".
și criterii științifice, din atenția mai
din partea instituțiilor de cultură,
mare acordată opiniei autorizate a
iar noi, in școală, să amplificăm ea folcloriștilor și cer
Un control mai riguros forturile pentru a face copiilor o e- specialiștilor,
cetătorilor. Am spune chiar că in
ducație culturală sănătoasă, pentru
al conținutului
profilul noului tip de interpret tre
a promova respectul față de bunu
buie să-și găsească expresie mai
rile de preț ale poporului, pentru
repertoriului,
pregnantă
alianța indestructibilă
folclorul transmis nouă cu dragoste
promovarea largă
dintre talent, vocație nativă și inaît
de strămoșii noștri".
profesionalism, cultură, cunoștințe
Maria Spiridon, creatoare populară,
a valorilor formative Avrig
temeinice de specialitate. Credem că
: „Sînt creatoare populară și
a trecut vremea cintărețului după
loan Dobrescu, Cimpulung-Muscel.
ancheta deschisă de ziar nu poate
ureche, in genere, a gustului empi
jud. Argeș : „Eu aș vrea doar să pun
decît să mă bucure. In comuna mea
ric in oricare domeniu al artei. Lăcîteva întrebări : așa cum avem echi
am instruit In arta țesutului și cu
sind
manifestările artistice — și ne
sutului zeci de fete. Lucrurile țesute
pe ale controlului muncitoresc in
referim in primul rind la cele folclo
de mine s-au bucurat de prețuire la
economie, agricultură, comerț, pro
rice — fără control și îndrumare, se
ducție, de ce nu am avea și pentru
expoziții din țarâ și de peste hotare.
poate ajunge, cum s-a constatat, la
Am fost in S.U.A., Canada, unde
manifestările culturale ? Așa cum ne
deformări șl vulgarizări care afec
timp de o lună, intr-o mare expo
interesăm de producție, de atitudi
tează
calitatea vieții spirituale : de
ziție. am țesut în fața unei lumi
nea in muncă, de morala comercia
la cintecul improvizat sau ceramloa
lă, de ce nu ne interesăm mai
foarte curioase și iubitoare de lucru
lipsită de valențe specifice la acele
frumos. Peste tot am auzit numai
asiduu și de conținutul repertoriilor,
zorzoane ce „împodobesc" strident
cuvinte de laudă la adresa artei
de culegerea de cintece autentice de
exteriorul unor case din mediul să
la sate, de la locuitori, de felul în
noastre populare. Dar a apărut un
tesc ori orășenesc. De altfel, in trea
pericol. Pe timpul verii, de-a lungul
care iși îndeplinesc menirea intercăt fie spus, din locuitorii unor ast
șoselelor naționale, în parcări, se
pretii ?“.
fel de case se pot recruta și audi
Gheorghe Tomozei, București : „Nu
expun șl se vind și țesături nespeci
torii unor cintece falsificate, așa cum
fice vreunei zone folclorice. Același
pot să nu observ că în timp ce Festi
sint cele despre care a fost vorba în
valul național „Cintarea României"
lucru se intimplă și cu ceramica
ancheta noastră. îmbucurătoare ca
a dezvăluit, in ultimii ani, vetre fol
populară, și cu cintecul popular ro
simptom al opiniei sănătoase a ma
mânesc, căruia anumiți soliști, anu
clorice de mare frumusețe, pe alocuri
selor, părerile publicate în dezbate
me orchestre îi șterg specificul, cu
se fac simțite și unele tendințe de
rea noastră trebuie urmate de un șir
falsificare a folclorului autentic, de
loarea, fiind rupți de vetrele folclo
de acțiuni și măsuri întemeiate ști
rice respective. Folclorul nostru tre
denaturare ori chiar de bagatelizare
a lui. Iată, de pildă, am văzut ia unii
buie cunoscut în diversitatea lui —
ințific, profesional, care nu pot veni
interpret! de cintece sau dansuri și
cîntec, joc, port etc. — cu toate nu
decit din partea celor autorizați să
anțele Iul. O dată mai mult, deci, mă
tendințe artificiale de a se îmbrăca,
conducă și să îndrume aceste Im
de a apărea in scenă nu cum le este
gîndesc la marea răspundere a or
portante domenii ale vieții spiritua
portul adevărat, ci cu încercări de
ganizatorilor vieții culturale, a tu
le românești.
așa-zisă modernizare, folosindu-se
turor celor ce pun în circulație opantaloni țărănești după moda de la
biecte populare, fapte de artă și care
Anchetă de
oraș, mai mult sau mai puțin eva-, uneori confundă artizanatele ieftine
S. OTEANU
zați, strimțl. Am auzit cum unii in
cu folclorul autentic".
terpret populari ștîlcesc limba popu
C. STANESCU
Anton Lefter, țăran cooperator din
lară, uzind de cuvinte vulgare, de
satul Corbu-Vechi, comuna Măxicu sprijinul corespondenților
mahala. Ce-l de făcut ? Cred că mal
nenf, județul Brăila. „îmi aduc a„Scînteii"

Mesajul clntecului popular
și răspunderea interpreter
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Sprijin entuziast fată de strălucita
inițiativă a României socialiste
pentru promovarea dezarmării
Referendumul de la 23 noiembrie—expresia voinței unanime a poporului român

Imbold pentru o cursă a dezarmării I
Eu, ca șl toți tovarășii mei de
muncă, am primit cu mare bucu
rie noua inițiativă de pace a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu,
văzind in ea o nouă și strălucită
dovadă a răspunderii pentru pre
zentul șl viitorul poporului nostru,
ale întregii omeniri. Cu. atît mai
mare este valoarea acestei iniția
tive, cu cit ea intervine intr-un
moment de mare îngrijorare pen
tru toate popoarele privind pri
mejdia crescfndă pe care o repre
zintă sporirea înarmărilor de tot
felul, și in primul rînd a celor
nucleare.
Pe bună dreptate, președintele
nostru atrage atenția asupra imen
selor pericole la adresa păcii, a
securității tuturor popoarelor ce
rezultă din existența unor imense
arsenale nucleare. Prezența aces
tei arme s-a dovedit și se dove
dește insă nu un factor de secu
ritate, ci 6 gravă amenințare la adresa păcii tuturor popoarelor.
Pornind de la această situa
ție gravă, România, președintele
Nicolae Ceaușescu au Inițiat un
amplu program de dezarmare, in
centrul căruia se află dezarmarea
nucleară — apreciată pe bună
dreptate ca prioritatea priorități
lor. Propunerile țării noastre pri
vind angajarea tuturor statelor

nucleare pentru oprirea experien
țelor și eliminarea totală a arme
lor nucleare din Europa și din
lume corespund pe deplin năzuin
țelor fierbinți ale poporului român,
cerințelor exprimate de toate po
poarele. Pentru acest deziderat
major militează de mulți ani Româ
nia în forurile internaționale. Și
nu numai atit.
Așa cum știm cu toții, țara
noastră a procedat In ultima vre
me la două reduceri consecutive
ale cheltuielilor militare, folosind
sumele astfel eliberate pentru
nevoi sociale. Acum se face un pas
și mai important în aceeași direcție,
proeedindu-se la reducerea cu 3 la
sută a armamentelor, efectivelor
șl cheltuielilor militare.
Această măsură, aprobată de
Marea Adunare Națională, expri
mă voința întregii noastre națiuni,
care a fost și este o națiune iubi
toare de pace și înțelegere. Iar
faptul că reducerea aprobată va fi
supusă referendumului vorbește
cit se poate de limpede des
pre democratismul vieții noas
tre politice. Socotesc că ar fi bine
ca reducerea mijloacelor militare,
hotărită de România, să fie ur
mată și de alte țări, de cit mai
multe, șl mai ales de cele în care
s-au acumulat arme foarte multe.

arsenalele cele mai mari șl mal
distrugătoare. Dacă un asemenea
lucru s-ar intîmpla, atunci cursa
înarmărilor s-ar Dutea preface tntr-o cursă a dezarmării, care ar
oferi tuturor popoarelor perspec
tiva de a trăi într-o lume fără
arme și fără războaie.
Ca om al muncii ce îmi desfășor
activitatea
într-una din moder
nele
ctitorii economice ale
zilelor noastre, îmi exprim de
plina aprobare față de noua
inițiativă de pace a.tovarășului
Nicolae Ceaușescu și aștept cu
nerăbdare referendumul de la
23 noiembrie spre a spune un
DA hotărît acestei valoroase și
Înțelepte măsuri. Eu șl tovarășii
mei de muncă sintem angajați in
tr-o luptă dîrză pentru a produce
otel mal mult șt mai bun. din
care să se realizeze mașini, utilaje
si instalații destinate construcției
pașnice, dezvoltării țării — și do
rim din toată inima ca pretutin
deni metalurgiștii. oamenii muncii
Să-și pună puterea brațelor și
a minții exclusiv în slujba păcii și
progresului.

Marin STARCH
maistru oțeiar, Combinatul
de oțeluri speciale Tirgoviște

Milităm pentru o lume fără arme
(Urmare din pag. I)
șetei, pe șantierul de con
strucții. apoi in casele noi,
pacea este prezentă in toa
te actele noastre. Cei care
are vocația construcției nu
poate admite cu nici un
chip Ideea câ Intr-o bună
zi din toată munca lui și
din tot ceea ce afe el mai
bun. puterea sa de creație,
nu va mai rămine nimic.
Urt arhitect, un construc
tor este prin toate cele ce
le făptuiește un om anga
jat in slujba păcii. Ar fi
un nonsens să fie altfel.
Iată de ce. la 23 noiembrie,
alături de tovarășii mei de
muncă, alături de detașa
mentul constructorilor ialomițeni, alături de toți
concetățenii mei voi spune
DA la referendum. Este
un DA mai mult decit fi
resc. o prelungire a mun
cii de proiectare la plan
șetă, ca și a muncii de pe
șantier. Votul nostru va
însemna că vrem o planetă
pașnică, o planetă elibe
rată de spectrul războiului
nuclear. Pentru miliarde
de oameni care nu au un
acoperiș deasupra capului
sau care trăiesc în locuin
țe
Îndemne.
reducerea
uriașelor cheltuieli milita
re a statelor și alocarea
măcar a unei părți din aceste sume construcției de
locuințe ar însemna un
prim pas către o viață
trăită omenește. Iar pentru
întreaga omenire.
ziua
cînd nu va mai exista pri
mejdia ca pe cerul noilor
cartiere de locuințe să
treacă rachetele purtătoare
ale mortii atomice va fi
cea mai luminoasă zi din
multimilenara ei istorie.
Voi spune DA si voi semna
la 23 noiembrie cu con
știința că actul României,
consfințit în acea zi de
voința întregului popor, va
face ca minunata zi să fie
mai aproape de noi.
♦

Semnături pornite din
inimă și conștiință ! Ace
leași vor fi și cele ale lui
Ion și Ana Damian, din
Gura Riului, comună afla
tă in Mărglnlmea Sibiului.
Corespondentul
ziarului
nostru, care a făcut o vi
zită acestei familii, ne in
formează că a găsit acasă
doar trei copii din cei
cinci : Ana. Gheorghe și
Mihai, născuți în aceeași
zi. la 23 aprilie 1974. toți
trei școlari in clasa a 7-a
la școala generală din lo
calitate. Ceilalți doi. mai
mari, sînt pe cale să-și
împlinească rostul în via
tă : Petru-Ilie este elev la
un liceu din Alba îulia,
iar Ion este student Ia In
stitutul de subingineri din
Sibiu.
— Ce bucurie mai mare
poate fi pentru orice fe
meie decît o casă plină de
copii — își depăna gindu-
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rile Ana Damian. E drept,
o bucurie plină de griji ca
ei să poată crește mari și
sănătoși. Toată grija noas
tră este ca ei să se Împli
nească cu rost pentru fa
milie. pentru țară. Adică
să ajungă oameni adevărați. Dar pentru aceasta e
nevoie de pace. Copiii în
șiși îmi apar mie ca o
semnătură pentru pace, ei
fiind continuarea vieții.
Prin ei lumea crește si se
dezvoltă.
Si ce mamă
și-ar dori ca în locul zîmbetului lor caid să înlîlnească imaginea de sfirșit
atomic a lumii 71 De aceea,
prima mea semnătură pen
tru pace sînt ei. cei cinci
copii, iar pentru viitorul
lor am să-mi pun semnă
tura la 23 noiembrie pe
acest adevărat Apel de
pace adresat lumii de tara
noastră.
★
Dintre muncitorii pămlntului. dintre cei care
pun pe masă pîinea țării,
lucrătorii de la I.A.S. Prejmer din județul .Brașov
și-au cîștigat un renume
binemeritat. De curînd, în
treprinderea a primit înal
tul titlu de „Erou al Noii
Revoluții Agrare", răsplată
de onoare a marilor efor
turi. a competenței, hărni
ciei șl perseverentei pe
care colectivul le-a dove
dit de-a lungul anilor.
Stăm de vorbă cu unul
dintre oamenii care lu
crează în această unitate
încă de la înființarea
ei. mecanizatorul Nicolae
Motoc :
— Am urmărit si urmă
resc cu cel mal mare inte
res evoluția situației in
ternaționale, ca orice om
care știe că viata și mun
ca lui pașnică depind de
această situație — ne de
clară el. Si. cu regretul cel
mai profund, constat că
această situație a devenit
în ultimii ani deosebit de
gravă, chiar primeîdioasă.
Pe glob și mai cu seamă
In Europa s-au acumulat
imense cantități de arme,
capabile să distrugă în
treaga omenire. Se Înțelege
că in aceste condiții este
justificată îngrijorarea fie
căruia dintre noi. a tutu
ror oamenilor de pe glob.
Iată insă că. drnd dovadă
de înaltă responsabilitate
fată de destinele planetei,
România socialistă, pre
ședintele
ei.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. se ridi
că din nou în apărarea
păcii, pentru salvgardarea
omenirii de un război de
vastator. Strălucita iniția
tivă de pace a tării noas
tre — reducerea cu 5 la
sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor mi
litare — constituie un nou
și vibrant apel Ia acțiuni
concrete în favoarea păcii
și dezarmării. Prin acest
apel. România exprimă, de

fapt, aspirația fierbinte a
întregii omeniri, aspirația
sa de a trăi într-o lume
fără războaie, in care fie
care om să poată munci in
siguranță. Or. ca mine gîndesc toți lucrătorii I.A.S.
Prejmer. Iată de ce imi
exprim întreaga adeziune
la noile inițiative de pace
ale țării noastre Si aștept
cu multă nerăbdare ziua
de 23 noiembrie, cind. îm
preună cu soția și cei trei
copii ai mei, vom spune
Un DA hotărît. cu ferma
convingere că actu! nostru
exprimă voința de .Dace a
poporului nostru. Va fi
un DA care, de fapt, va
consfinți munca noastră
de flecare zi. muncă paș
nică. felul nostru cotidian
de a lupta pentru pace. O
lume cu mai puține tancuri
și mai multe tractoare —
iată pentru ce vom vota
noi la 23 noiembrie:
★
Mai mult decit firesc, la
23 noiembrie sint chemați
să-și spună cUvintul și
toți tinerii între 14 și 18
ani. Problemele păcii sint
problemele lor în aceeași
măsură In care sînt și pro
blemele fraților lor mai
mari, ale părinților, ale
bunicilor lor. Participant
la Olimpiada balcanică de
matematică de anul aces
ta. Mirel Mocanii, elev in
clasa a XT-a la prestigio
sul liceu „Nicolae Bălcescu" din Craiova, a avut
prilejul să cunoască opi
niile colegilor săi din mai
m”lfe țări ;
— Toți, fără excepție,
dorim cu ardoare pacea,
în schimburile de tdei ne
care le-am avut, am con
statat că problemele păcii
și ale războiului sint pre
zente în gindurile tuturor.
Este normal să fie așa. de
vreme ce un război ar
curma brutaJ învățătura, ar
însemna negarea tuturor
eforturilor noastre: răz
boiul este un atentat la
tabla de valori morale a
omenirii, o stare care
cred că a venit vremea să
fie scoasă în afara legii.
Sint fericit că un astfel de
exemplu, o măsură concre
tă cum este reducerea cu
5 la sută a armamentelor,
efectivelor si cheltuielilor
militare a pornit din
România. Și sînt fericit.
Împreună eu colegii mei.
că
exercitarea
pentru
prima oară în viată a unul
important drept cetățenesc
ne dă prilejul să ne spu
nem cuvintul In cea mai
arzătoare problemă a lumii
contemporane, pacea. Vom
spune DA știind că spunem
DA viitorului nostru, lumii
pașnice în care vrem să
trăim.
♦

instrumente muzicale apre
ciate de interprețli români
și de firmele din multe
țări ale lumii, cu care în
treține legături comerciale.
Zilele acestea, colectivul a
produs instrumentul mu
zica) cu numărul 1 500 000.
— Sensibilitatea oameni
lor noștri pentru frumos,
în general pentru artă —
ne spune maistrul Istvân
Bărâbăs — îi determină să
nu înregistreze pasiv pe
ricolele ce amenință pacea
omenirii. Căci pacea este
condiția esențială a muncii
noastre constructive, indi
ferent de formele ei de ma
terializare. Ne-am încre
dințat destinele noastre
Partidului Comunist Ro
mân. care prin întreaga sa
politică internă și externă
slujește neobosit interesele
supreme
ale
națiunii,
transformînd in realitate
mărețele programe de ridi
care a patriei pe noi culmi
de civilizație și progres.
Pentru aceasta avem ne
voie. ca și toate popoarele,
de Dace. Prin faptele noas
tre de muncă răspundem
înflâcăratelor apeluri ale
secretarului generai al
partidului, președintele Re
tovarășul
publicii.
Nicolae Ceaușescu. de a
intensifica acțiunile con
sacrate păcii și dezarmării,
de a afirma voința unani
mă a poporului român de
a lupta cu cea mai mare
fermitate pentru a se pune
capăt cursei înarmărilor,
pentru eliminarea perico
lului unui război nuclear.
Iată de ce susțin cu
căldură propunerea de re
ducere unilaterală cu 5 la
sută de către tara noastră
a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare,
și voi spune un DA hotărît
acestei propuneri la apro
piatul referendum.
★
...Așa cum ati ținut să
Spună interlocutorii noștri,
fiecare în felul său. fiecare
plecind de la experiența sa.
toate actele vieții noastre
de fiecare zi sint puternic
marcate de această dimen
siune a lumii contempora
ne : alternativa pace-răz?
boi. Conștienți de primej
dia care amenință însăși
viața pe planeta noastră,
cetățenii României socia
liste iși exprimă hotărîrea
de a spune DA păcii, de a
Întări cu semnătura lor hotărîrea Marii Adunări Na
ționale. de a da girul în
tregului popor unui act de
o excepțională Importanță,
înscris de pe acum in ca
pitolul fntii al uneia din
tre cele mai frumoase
cărți pe care le vor tipări
oamenii : Istoria dezarmă
rii.

De peste trei decenii. în
treprinderea de prelucrare Reporterii șl
a lemnului Reghin produce corespondenții „Scinteii"

Cronica

zilei

Tovarășul Petru Enache, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a
primit, marți, pe Ai Zhisheng, mi
nistrul radiodifuziunii. cinemato
grafiei și televiziunii din R. P. Chi
neză. care, la invitația Radioteleviziunii române, a efectuat o vizită in
țara noastră.
în cadrul convorbirii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și
colaborare statornicite între Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez, între România și China,
care cunosc o continuă extindere și
amplificare, în spiritul înțelegerilor
convenite cu prilejul întîlnirilor
și convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ

nia, și tovarășul Hu Yaobang. secre
tar general al C.C. al P.C. Chinez,
cu ceilalți conducători de partid și
de stat chinezi.
Au fost evidențiate noi posibilități
de dezvoltare în continuare a rela
țiilor bilaterale in domeniile cinema
tografiei și radioteleviziunli din cele
două țări.
La întrevedere a participat Yu
Hongliang, ambasadorul R.P. Chine
ze la București.
în timpul șederii in țara noastră,
oaspetele a avut convorbiri cu con
ducerile Radioteleviziunli române.
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. la Comitetul județean Brasov
al P.C.R. și a vizitat obiective isto
rice și social-culturale din Capitală
și din județele Brașov și Prahova.

„Zilele filmului sovietic"
La cinematograful „Studio" din
Capitală au început, marți. „Zilele
filmului sovietic", organizate eu pri
lejul celei de-a 89-a aniversări a
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. La* spectacolul de gală au
luat parte reprezentanți ai Consiliu
lui Culturii si Educației Socialiste,
Ministerului
Afacerilor Externe,
Centralei „România-fiim". Asociației

cineaștilor, oameni de artă si cul
tură. un numeros public.
Au fost prezent! E. M. Tiajelnl*
kov. ambasadorul Uniunii Sovietice
la București, și membri ai amba
sadei. șefi de misiuni diplomatice acreditati in tara noastră si membri
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Planul pe acest an — realizat
integral, la toți indicatorii!
(Urmare din pag. I)
doptate. in scopul valorificării Ia un
nivel superior a potențialului tehnic,
material si uman de care dispun.
De bună seamă, in acest mare efort
de muncă si creație, de organizare și
modernizare pe care 11 solicită am
plificarea rezultatelor obținute oină
acum in îndeplinirea planului pe acest an. mari răspunderi revin co
mitetelor județene, municipale si orâșeneștl de partid, consiliilor de con
ducere din centrale Si ministere. Cen
trul de greutate al activității lor in
această perioadă trebuie să se situeze
în întreprinderi, acolo unde se hotă
răște, de fapt, soarta producției șl
unde se pot soluționa cu promptitu
dine și răspundere. împreună cu or
ganizațiile de partid si consiliile oa
menilor muncii, problemele care con
diționează realizarea integrală, la toți
indicatorii, a olanului.
Concomitent,
organizațiile
do
partid din Întreprinderi au datoria
să desfășoare o intensă muncă politico-organizatorică pentru mobiliza
rea și dinamizarea energiilor crea
toare ale comuniștilor, ale tuturor
oamenilor muncii, pentru instaurarea
unei ordini și discipline desăvirșite
in producție, a unul climat de pu
ternică exigentă si răspundere indi

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 12 noiembrie, ora 20 — U
noiembrie, ora 20. in țară : Vremea se
va încălzi ușor și v» ti predominant
frumoasă In cea mal mare parte a
țârii, iar cerul variabil in regiunile
sudice șl cu Înnorați accentuate in
nord, la sfirșitul intervalului. Precipi

cinema
• Liceenii : SCALA (11 03 72) - »;
11.19; 13,30; 15,45; 18,; 20. LUMINA
(14 74 15) - 8; 11; 13,15; 15,30; 17.45;
20; FEROVIAR (50 91 40) - 0; 11,15:
13.30; 19.49; 18; 20. CULTURAL
(83 50 13) - 2; 11,15; 13,30; 19,49; 18;
20.15, AURORA (85 04 86) - 9; 11.19}
13,30; 19,45; 19; 20
• A fost odată an căpitan curajos
(„Săptămîha
filmului
sovietic") 1
STUDIO (59 53 15) - 9,30; 11,30: 13,30;
15,30; 17,30; 19,30
• Păcală l FAVORIT (45 >1 70) — »l
12; 16; 19
• Actorul și sălbaticii : BUZEȘTI
(50 43 58) - 15: 18.15
• Bătălia din umbră : DRUMUL
SARI! (3! U 13) - 15; 17.11: 19,30
• Artista, dolarii șl ardelenii : COTROCENt (49 48 48) - 15: 17,15; 19.30
•
Căutătorii
de
aur : PACEA
(71 30 85) - 15: 18.15
• întunecare l ARTA (21 St 86) — 9;
1145: 13.30: 15,49; 18: 20
• încrederea r PROGRESUL (23 94 15)
- 15; 1745; 19,30
• Luptătorii din valea misterioasă i
PATRIA (11 86 25) - t) 1145; 13,30;
19,45: 18; 20 BUCUREȘTI (15 9154) 9; 1145; 13.30; 15.45: 18; 20, MELODIA
(1! 13 49) - 9; 1145; 13.30; 15,43; 18; 20
• Căderea Imperiului roman 1 LU
CEAFĂRUL
(15 87 «7) - 9; 12;
15,45: 19
• Aripi roșii: TIMPURI NOI (19 «1 10)
— 9; 11; 134 3: 15,30; 17.49; 20
• Pacea, victorie a rațiunii i CAPI*
TOL (16 29 17) — 9; 11,19; 13,30; 15,45;
18; 20
• Program special pentru copil — »;
fi; 13: 17, Secretul vechiului pod —
18; Bărbații - 19 : DOINA (16 3S 38)
• Jandarmul se însoară : DACIA
(50 39 94) - 9; 11; 13; 19; 17; 1945
• Luptătorul eu sabla : GTULEȘTI
(17 59 46) - 9; 1145; 13,30: 15,45; 1»;
20. VOLGA (79 71 28) — 9; 11,13; 19,30;
15,49; 18; 20
• Gheața verde : LIRA (31 71 71) —
15; 17.15: 19,30. COSMOS (27 94 95) —
9; li; 13,15; 19,30: 17.49 ; 20
• Drumul spre victorie : FESTIVAL
(13 63 84) - ă; 11.30; 14; 15,90; 15,13

viduală si colectivă fată de cerințele
unei Înalte calități șl eficiente in În
treaga activitate economică, astfel ca
pretutindeni să se lucreze zi de zi la
nivelul maxim al posibilităților, ca
toate unitățile industriale să încheie
acest an cu rezultate cit mai bune
în îndeplinirea planului.
Puternic mobilizați de Vibrantele
îndemnuri adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. comuniștii, oa
menii muncii din unitățile industria
le au marea si patriotica îndatorire
de a munci cu abnegație, cu dăruire
și spirit de răspundere revoluționar
pentru ca fiecare zi din răstimpul ce
a mai rămas oină la sfirsitul anului
să fie cit mai rodnică, cit mai bo
gată in împliniri. Cu conștiința clară
că prin munca mereu mai spornică,
de înaltă calitate și eficientă a fiecă
ruia și a tuturor sporește contribuția
fiecărui colectiv de întreprindere la
dezvoltarea dinamică și intensivă a
economiei naționale, la creșterea avuției întregului popor, ta progresul
necontenit si multilateral al Datriei
socialiste. Cu convingerea nestrămu
tată câ prin înfăptuirea neabătută a
programelor de dezvoltare economico-socială a tării sprijinim activ po
litica de dezarmare, colaborare si
pace promovată consecvent de parti
dul si statul nostru.
tații slabe mal ales sub formă de
ploaie vor cădea, pe alocuri, la sfîrșlt
în regiunile nordice. Vîntul va sufla
slab pină la moderat. Temperaturile
minime vor fi cuprinse Intre minus 3
șl plus 7 grade, mal coborlte in de
presiuni, tar cele maxime intre 8 șl 18
grade, mal ridicate in zonele de sur
est. tocai se va produce ceață. Iar pe
alocuri Îngheț la sol. tn București :
vremea se va încălzi ușor și va fl
predominant frumoasă, Iar zerul va
riabil. Viatul za sufla slab pină ta mo
derat. Temperaturile minime vor oscila
intre zero șl l grade, iar cele maxime
Intre 12 și îs grade. Ceață slaba.

• Vis Împlinit t POPULAR (35 19 17)
- 19: 17,15; 19.30
• Sint timid, dar mă tratez : VIITO
RUL (10 57 40) - 19; 17,15; 19,30
• imperiul contraatacă : MUNCA
(2! 30 971 - 15; 1845
• Roberto Carlos și diamantul roz :
FLAMURA (83 77 12) — f, 11; 1349;
15.30; 17,45; 20

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Idolul șt Ion Anapoda — 19
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : „Cvarte
tul in creația clasicilor" (I). Cvarte
tul „SERIOSO" — 18; (sala Studio) :
Seară de sonate. Raluca Volcu —
Llvta Lozovsehl BUtnaria — 17
• Opera Română (13 18 57) : Giselle
— 18
• Teatrul „Lucia sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu. 14 79 4») :
to, Mircea Voievod — 18; (sala Gră
dina Icoanei, t! 95 44) : Menajeria de
sticlă — 18
• Teatrul Mie (I« 70 81) I Mielul
turbat — 19
• Teatrul Foarte Mie (14 0*05) ;
Bărbatul și» femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Acești nebuni fățarnici — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (99 31 03,
sala Magheru) : Raramazovtl — 17.30;
(sala Studio) : Cinei romano de
amor — 18,30
• Teatrul Giuleștl- (sala Majestic,
14 72 34) : Iarna etnd eu murit
cangurii — 19
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy, 15 50 78) : Romeo șl
Julfeta la Mlzlt - 19
• Ansamblul artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Pe-an picior, de
plai - io
*
• Teafrul „fon Creangă" (50 26 85) :
Uite-l, nu e — 9; Pinocchio — 15
• Teatrul „Țăndărică" (19 23 71, sala
Victoria) : Guliver in țara păpușilor
— 10; 13;
(sala cosmonăuțnor,
11 12 04) : Motanul încălțat — 13
• Circul București (10 41 95) : Gala
surprizelor — II

Viața economico-socială
a localităților patriei
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCINTEII”

BACĂU : Noi abataje
in funcțiune
în sectorul Lapoș Nord de la în
treprinderea minieră Comănești a
fost pus în funcțiune. înainte de
termen, un nou abataj de mare
productivitate cu cărbune avind o
putere calorică superioară. După
cum am aflat de la tovarășul Ion
Cristolovean. inginerul-șef al în
treprinderii. In sectorul Asău vor
intra in funcțiune Pină la finele
anului alte două noi abataje de
randament sporit, iar la Lapoș Sud
va fi deschis un nou sector de
exploatare cu mai multe abataje.
Se fac. de asemenea, ultimele pre
gătiri în vederea punerii în func
țiune a primei combine de exploa
tare 1 K—101. care va duce la du
blarea productivității muncii in
subteran. (Gheorghe Baltă).

TULCEA: Edificii

pentru marinari
în municipiul Tulcea s-au dat in folosință clubul și căminul marina
rilor și pescarilor de la între
prinderea de pescuit oceanic. Că
minul are aproape 300 de locuri de
cazare pentru oamenii muncii din
flota românească' de pescuit ocea
nic. care poposesc la Tulcea la
plecarea si întoarcerea din curse.
Clubul dispune de o bibliotecă cu
28 000 volume, sală de spectacole
cu 500 de locuri, săli pentru clneciub. un studio al artistului ama
tor. cabinete metodice și de învă
țare a iimbilar străine, de testare
a cunoștințelor marinărești. Nou!
edificiu, amplasat pe faleza Dună
rii. realizat Intr-o linie arhitecto
nică modernă. îmbogățește, zestrea
urbanistică a orașului de la porțile
Deltei Dunării. (Neeulai Amihulesei).

BRĂILA : Utilaj de mare

productivitate
Harnicul colectiv de oameni ai
muncii de Ia întreprinderea de uti
laj greu „Progresul" Brăila a rea
lizat un nou utilaj de construcții
pentru finisat și betonat canale.

tV
29,00 Telejurnal
20,19 Pentru dezarmare șl pace • Un
viitor pentru flecare — documen
tar (color)
20,30 cîntecu) șt poezia care ne-au
Însoțit Istoria. Românie, țară de
eroi (color)

— Noul utilaj este destinat lu
crărilor de îmbunătățiri funciare —
ne spune tovarășul Constantin Bă
nică. secretarul comitetului de
partid al fabricii. El se situează in
rindul celor mai reprezentative re
alizări similare de pe piața exter
nă, avind o productivitate intre 40
șl 60 mc beton turnat pe oră.
(Candiano Priceputul.

IALOMIȚA : Construcții

social-edilitore
în această lună s-au dat in fo
losință noi edificii social-culturale
în municipiul Slobozia, In orașele
Fetești. Urziceni și Țăndărei. Nu
meroase familii de operatori ehtmiști, feroviari și constructori de
poduri, electroniști. muncitori și
specialiști s-au mutat in case noi.
O dată cu noile blocuri construite,
au fost recepționate și pregătite
pentru a fi deschise noi spații co
merciale pentru desfacerea mărfu
rilor alimentare st industriale. De
asemenea, de noile apartamen
te construfte in mediul rural au
beneficiat pină In prezent specia
liști din agricultură, cadre sanitare
și didactice din localitățile Bucu,
Clulnița, Pertețl. Alexenf. Axintele și Movila, iar pină la sUrșitul
anului vor fi date in folosință noi
apartamente și în comunele Giurgeni. Mihail Kogălniceanu. Brazii.
Reviga, Sudiți și Adincata. (Mihai
Vișoiu).

Minereu
de fier peste prevederi

HUNEDOARA:

Harnicii mineri din munții Poia
na Ruscăi obțin și in acest an re
zultate deosebite în depășirea pre
vederilor de plan la toți indicatorii.
Printr-o organizare superioară a
muncii în toate schimburile, folo
sind mai deplin capacitățile de pro
ducție. minerii, preparatorii și lu
crătorii din carierele din Teliuc,
Ghelar și Zlaști au extras, peste
prevederi, In acest an, 7 500 tone
de fier in minereu marfă, 23 400
tone dolomită preparată și peste
200 tone talc pentru siderurgie.
(Sabin Cerbu).
20,40 Film serial. „Ambulanța" (color).
Producție a Televiziunii ceho
slovace. Premieră pe țară. Regia :
Jiri Adamec. Episodul II
îlM Fotbal. Spania — România, In
preliminariile Campionatului euro
pean. Transmisiune directă de 1»
Sevilla. Repriza I
23.15 Telejurnal
22.30 Fotbal. Spanfa — România, repriza
a Il-a
23,20 Închiderea programului.

Astăzi, fa Sevilla

MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA - SPANIA
din preliminariii^ campionatului european
SEVILLA (prin telefon). — La Se
villa. timp frumos, temperatură in
jur de 20 de grade și un fierbinte
conflict de competente Intre federa
ția spaniolă de fotbal și federația
provinciei Andaluzia, (in organizarea
specific spaniolă), ceea ce a și de
terminat probabil programarea parti
dei România — Spania De stadionul
„Villamarfn" (43 000 de locuri ; 25 000
in picioare), al doilea ca mărime din
oraș. Celalalt stadion, pe care s-a
jucat meciul Steaua — Barcelona,
posibil câ stirnește și astăzi amintiri
mai puțin plăcute șl determină uneie
superstiții. Echipa noastră, care s-a
antrenat luni seara la lumina reflec
toarelor. a fost asaltată de reporteri.
Seara a fost transmis un reportai
la televiziune, iar marii dimineața
ziarele au scris pe larg despre jucă
torii români si despre pregătirile me
ciului de astă-seară de la ora 21.30
(ora României).
O pagină în ziarul „El Pais". două
in „Diarfo 16“ si patru în’ „El
Correo". ziar provincial andaluzian,
rezervă, printre altele, spațiu inter
viurilor acordate de Jenei si de
Bdlâni.
Antrenorul echipei noastre a de
clarat ziariștilor români care ne
aflăm aici că este partida cea mai
grea din preliminariile C.E.. dar că
echipa română va juca ambițios pen
tru a-și apăra șansele. Cămătaru.
Bumbeacu. Bdlon) sl Lăcătuș au fost
recuperați nxdical sl ainl declarați
apt) de joc — ceea ce inseamnă că
se va putea alcătui o formație pro
babilă cu Lung — lovan, Belodedici,
Bumbeacu, Ungureanu — Stoica
(Rednic), Bfilonj (îorguleacu), Klein,
Hag) — Lăcătuș. Cămătaru (Pițurcă).
Spaniol ii au o problemă : Gordillo,
principalul constructor al echipei,
este indisponibil. E] va ti Înlocuit
♦

de Francisco, de la F.C. Sevilla, care,
alături de Rincon — Beția Sevilla,
sint favorițli galeriei locale. Astfel,
Munoz se oare că va alinia forma
ția : Zubizarreta — Tomas (Chendo),
Artiche, Saftchie. Camacho — Michel.
Victor. Gallego. Julio Alberto (Senar)
— Butragueno. Rincon. Antrenorul
Munoz a considerat necesar ca. la
această primă partidă oficială a Spa
niei, după campionatul mondial, să-l
cheme urgent pe barcefonezul Julto
Alberto, deși acesta nu este pe de
plin valid, insă crede că aportul sâu
la mijlocul terenului poate ft impor
tant. în orice caz, Alberto este des
tul de bine cunoscut iucâtorilor steliști. care, după cum se știe, dau opt
componenți lotului reprezentativ —
și nu mai puțin de sase titulari for
mației — fapt de altfel remarcat și
comentat de ziarele spaniole citate
mai înainte. Aid se impune Încă O
observație : nici unu] din ziarele lo
cale apărute marți nu »e avintă In
pronosticuri cu privire la rezultatul
acestei partide.
în încheiere, după cum observă „El
Diario". să arătăm că echipele Româ
niei $1 Spaniei nu s-au intilnit decit
in meciuri oficiale. Din formațiile
aliniate la ultima partidă România —
Spania (1—1. goluri marcate de
Carrasco din penalii si Bdltini). parti
dă din turneul final a) C.E. 1984. mal
sint astăzi prezenți in cele două lo
turi : 5 spanioli (Camacho. Sonor.
Victor. Gallego și Julio Alberto) și
7 români (Lung. Rednic. lorgulescu.
Ungureanu. Boldni. Klein si Cămă
taru).

Valerlu M1RONESCU

Tot astăzi, la Cordoba, in cadrul
campionatului european de fotbal
rezervat echipelor de tinerel, se
lecționata României va intîlnj for
mația Spaniei.
♦

HALTERE. La campionatele mon

diale de haltere de la Sofia, sporti
vul român Andrei Socaci a cucerit
trei medalii de bron2 la categoria 75
kg, clasindu-se pe locul trei la total
(cu 350 kg), la stilul smuls (157,509
kg) și Ia stilul aruncat (192,500 kg).
La totalul celor două stiluri primul
s-a clasat bulgarul Aleksandr Virbanov (cu 377.500 kg), locul doi reve
nind compatriotului
său Borislav
Gtdikov - 372,500 kg.

HANDBAL. în Sala sporturilor din
Constanța, ieri au Început întrece
rile celei de-a 25-a ediții a compe
tiției internaționale feminine de
handbal „Trofeui Carpați". Iată re
zultatele înregistrate in primele
meciuri ; România (A) — România
(B) 28—1» (13—11) ; Bulgaria - Un
garia 25—22 (11—10) ; Iugoslavia —
Franța 33—23 (17—8). Turneul con
tinuă astăzi, cu începere de la ora
15,30. după următorul program :
Ungaria — Franța ; România (B) —
Iugoslavia ; România (A) — Bulgaria.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ÎN

SPRIJINUL

PRODUC

ȚIEI. Ca urmare a intrării în exploatare a
unui ststem de comandă automată a pro
ceselor de producție, la uzina constructoa
re de mașini „Novokramatorsk", din R.S.S.
Ucraineană, a început să lucreze ca „oțelar“ un calculator. în memoria acestuia a
fost introdus programul de elaborare a tuturor mărcilor de oțel care se produc in
cadrul uzinei. Ca atare, calculatorul asigură micșorarea timpului de topire a zgurii,
exclude erorile din regimul tehnologic de
elaborare a șarjelor, reducind astfel pier
derile de metal. în plus, la faza de tur
nare. el ajută la obținerea unor lingouri
care se apropie cel mai mult ca formă de
piesele finite ce urmează să se realizeze.
Pe această cale se vor economisi anual
alte 600 tone de metal. Prin asistarea de
către calculator a producției vor fi scutite
de muncile grele toate cele trei schimburi
de oțelari.

i
L

• NAVE PROPULSATE CU
GAZE NATURALE. DuP* înregistra
rea unei adevărate premiere mondiale, prin
trecerea la acționare cu gaze naturale a
unei prime nave de pasageri, respectiv
„Queen of Alberni", în Canada se are in
vedere șl „convertirea" altor nave pe acest
combustibil mai ieftin și măi accesibil. Ast
fel, societatea „Ferry Corporation" a decis
trecerea a nouă nave la alimentarea cu
gaze naturale Se apreciază că. pe această
cale, se vor realiza anual economii de com
bustibil de 10 milioane de dolari din to
talul cheltuielilor de 27 milioane de do
lari destinate alimentării navelor.
Motoarele diesel ale navei „Queen of Al
berni" au fost modificate pentru a putea
arde un amestec alcătuit din 80 la sută
gaze naturale si 20 la sută motorină. în
prezent se studiază posibilitatea utilizării
unor rezervoare capabile să stocheze gazul
sub presiune, astfel incit să se poată re
duce numărul recipienților necesari depozi
tării gazului natural.

de zarzavaturi, dar și pentru te
• CU RESURSE LOCALE, spe culturile
renurile de camping etc.
cialiștii din Văsterhaninge, Suedia, au pus
la punct o nouă metodă de captare și va
lorificare energetică a apei din riuri și alte
• AVANSUL AMBALAJELOR
cursuri de apă. In acest scop, se recurge
la o miniturbină foarte eficientă, legată DIN PLASTIC. 0 len<Jlntă evidentă, pe
direct la c pompă capabilă să debiteze mai plan mondial o constituie adoptarea tot
multe mii de litri de apă pe zi. printr-o mai largă a ambalajelor din plastic, chiar
conductă îngustă (diametrul — 19 mm), la in cazul unor produse care erau socotite
0 diferență de ’altitudine de 25 metri. Tur „incompatibile" cu asemenea materiale. în
bina, denumită „Aqua-Rotor“, este cufun acest sens, un grăitor exemplu este oferit
dată in cursul de apă unde funcționează per
manent. Rotorul, ale cărui pale se reglează și de renumita fabrică de bere „Urquell"
automat, este din oțel inoxidabil și aluminiu din Plzen. Cehoslovacia. De mal bine de
rezistente la coroziune. Arborele rotorului un an. berea cu această marcă a început să
și pompa sint echipate cu rulmenți inox. fie livrată. Inclusiv la export, in butoaie
Dispozitivul cintărește numai 15 kilograme, dintr-un plastic Special și astfel concepute
are o lungime de 815 mm, o lățime de 329 -.Incit să poată fi simplificate operațiile de
mm și c înălțime de 420 mm Pompa poate
transporta 4 000 de litri de apă pe zi la o manipulare. A rezultat că. pe lingă îmbur
distantă de pină la 3 km și la o diferență nătățirea condițiilor de transport, noul tip
de recipient (realizat in două variante, de
de nivel de maximum 15 metri.
Noua metodă se poale utiliza in agricul 30 și 50 litri) asigură creșterea perioadei
tură. pentru irigații, ia pomparea apei po de garanție a berii. Noua linie tehnologică
tabile pentru animalele de pe pășuni, la de umplere din fabrica Plzen — cu o

productivitate de 240 butoaie pe oră — este
înzestrată cu un calculator.

• UN IZVOR

DE ENERGIE.

Municipalitatea orașului spaniol Barcelona
s Inițiat un program vizind valorificarea în
scopuri energetice a reziduurilor urbane
solide. Anual, pe această cale urmează să
se obțină echivalentul a 84 400 tone com
bustibil convențional, după cum urmează :
29 900 Lc.c. energie electrică ; 29 800 t.c.c.
sub formă de abur ; 24 000 t.c.c. sub formă
de gaz metan, la care se vor adăuga si cele
700 t.c.c. economisite prin reintroducerea
cioburilor recuperate, in procesul de fabri
care a sticlei noi.

• „ȚARC" ELECTRIC.

tet de

grilă electrică, menită să împiedice „eva
darea" crapilor și a altor pești fîtofagi in
troduși tn canalele scării ecluzelor unor
hidrocentrale, spre a le curăța de plantele

acvatice, a fost realizată de specialiști din
Ungaria. Este vorba, de fapt, de electrozi
conectați la un transformator și scufundați
în apă. cîmpul electric astfel creat fiind
impenetrabil pentru pești.

• SECRETUL PLANTELOR DE
DEȘERT. Cum reușesc plantele de deșert,
dar și homarii, crevețil. ba chiar drojdia
de bere să supraviețuiască ani in șir. une
ori zeci de ani. fără nici un aport de apă?
Recent, in Franța, cercetători din dome
niul farmacologiei au descoperit în ce con
stă „mecanismul" prin care aceste orga
nisme reușesc să nu se deshidrateze.
Atunci cînd sint lipsite de apă. ele produc
un zahăr special nedegradabil. câre asigură
coeziunea intermoleculară a membranelor
celulare. proteiindu-Ie astfel de uscare.
Aplicat în domeniul industriei, acest model
de adaptare naturală ar putea constitui o
nouă metodă de conservare a produselor
alimentare sau a medicamentelor.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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„Sînt necesare măsuri urgente
pentru eliminarea primejdiei nucleare"

ANUL INTERNAȚIONAL
AL PĂCD 1N LUME

ț Proiecte de rezoluție In problemele dezarmării prezentate

• Acțiuni • Poziții • Manifestări

in cadrul Comitetului Politic al Adunării Generale a O.N.U.

Cerința majoră a contemporaneității — reducerea
pericolului de război"

j
■
*
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nomico-sociale diferite, a securită
ții, dezarmării si creării unei atmo- .
sfere de încredere între state. Un i
rol important în această direcție — •
a precizat ministrul de externe al J
Austriei — îl pot juca- hotărîrile ț
Conferinței de la Stockholm. De- i
claratia subliniază, de asemenea. <
importanta extinderii colaborării 1
internaționale în domeniile econo- ț
mic și comercial, ca una dintre <
căile sigure de consolidare a păcii >
și înțelegerii reciproce.
ț
ț
Oamenii de știință în favoarea păcii
tr-o
serie
de
state
occidentale
au
J
TOKIO 11 (Agerpres). —■ Sub
deviza „Oamenii de știință pentru declarat că vor cere guvernelor lor ț
pace !“, în Japonia a fost declan să refuze participarea la realizarea <
șată, la 10 noiembrie, o săptămînă „Inițiativei de apărare strategică" *
de acțiune. Oamenii de știință din a S.U.A., program cunoscut sub de- '
24 de țări ale lumii vor lua parte numirea de „războiul stelelor", să
la simpozioanele și seminartile ce adopte măsuri ferme pentru înce ț
vor fi organizate în 15 mari orașe tarea aberantei curse a înarmărilor
l
nipone. Reprezentanții științei din- nucleare.

VIENA II (Agerpres). — într-o
declarație dată publicității la Viena, ministrul austriac al afacerilor
externe, Peter Jankowitsch, a evidențiat necesitatea adoptării unor
măsuri eficiente în vederea reducerii pericolului de război. El și-a exprimat convingerea că materializarea acestui țel este cerința majoră a
contemporaneității. Totodată, șeful
diplomației austriece s-a pronunțat
pentru intensificarea eforturilor în
vederea asigurării coexistenței pasnice intre state cu sisteme eco-

(
Zai] *

NU transferării cursei înarmărilor în spațiul cosmic 1
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Cea
mai importantă și cea mai stringen
tă sarcină a contemporaneității o
constituie încetarea cursei înarmă
rilor, neadmiterea transferării aces
teia în spațiul cosmjc și însănătoși
rea climatului internațional pe calea
dialogului și extinderii colaborării
între state — se spune în comunicatul comun dtfuzat la Varșovia la
încheierea. vizitei oficiale in R.P.

Polonă a președintelui Indiei.
Singh. Documentul, transmis de agentia P.A.P.. reliefează, de ase
menea. rolul important al mișcării
de nealiniere in lupta pentru pace,
dezarmare și destindere. R.P. PoIpnă și India — se arată în conți- ț
nuare — și-au reafirmat hotărîrea
de a extinde dialogul dintre cele )
două țări în numele păcii, destin ț
derii si colaborării.

Cereri pentru anularea acordului prin care S.U.A.
pot experimenta pe teritoriul canadian
rachete de croazieră
OTTAWA 11 (Agerpres). — Da
Edmonton, în provincia Alberta
din Canada, s-au încheiat lucrările
conferinței consacrate examinării
noiiticii interne și externe canadiene
în era nucleară. Canada trebuie să
se delimiteze de programul ameri
can „Inițiativa de apărare strategi
că", cunoscut sub numele de „răz
boiul stelelor", se arată în rezolu-

ț

tia adoptată de participanti. . Cei ț
4 000 de delegați reprezentind orga- 1
nizațiile antirăzboinice, sindicatele, ’
centrele de cercetări, organizațiile ț
oamenilor de știință au cerut ca gu- 1
vernu] canadian să anuleze acordul 1
cu Statele Unite prin care S.U.A. 1
pot experimenta pe teritoriul - ca- l
nadian rachete de croazieră.

Vii proteste împotriva desființării taberei militanților j
pentru pace de lîngă baza militară de la Mutlangen (
BONN 11 (Agerpres). — Tabăra
militantilor pentru pace din apro
pierea bazei militare americane de
la Mutlangen, unde se află ampla
sate rachetele nucleare „Pershing-2“. a fosă desființată de că
tre autoritățile din Baden-Wiirtenberg. Decizia a provocat vii pro-

teste din partea opiniei publice democratice. care a cerut oficialităților să se pună capăt militarizării
teritoriului R.F.G.. să se renunțe la
amplasarea de noi rachete de creazieră și să scoată din tară rachetele deja instalate.
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„Declarația de la Managua"
adoptată cu prilejul aniversării a 25 de ani de la crearea
Frontului Sandinist de Eliberare Națională
MANAGUA 11 (Agerpres). — Cu
prilejul aniversării a 25 de ani de la
crearea Frontului Sandinist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.) din Ni
caragua. reprezentanții a 130 de forțe
politice de diferite tendințe din Afri
ca, Asia și America Latină — prezenți la festivitățile din capitala
nicaraguană — au adoptat „Declara
ția de Ia Managua", document în
care se cere încetarea politicii de
amestec în treburile interne ale
Nicaraguei promovate de Adminis
trația S.U.A. — relatează agenția
Prensa Latina.
Declarația de la Managua con
damnă politica de apartheid a regi
mului rasist sud-african și cere,
totodată, încetarea ocupării Ilegale a
Namibiei.

O primă săptămînă de dezbateri
s-a încheiat în cadrul reuniunii de
la VIena a statelor participante la
Conferința pentru securitate și co
operare in Europa. Prezența, la
debutul reuniunii, a miniștrilor
de externe ai țărilor participan
te evidențiază o dată mai mult
atenția acordată marelui forum eu
ropean, spre care se îndreaptă cu
justificate speranțe privirile tutu
ror popoarelor continentului dori
toare de pace și deplină securitate,
de colaborare rodnică, spre mai bi
nele fiecăruia și al Europei în an
samblu.
împrejurările în care și-a început
lucrările reuniunea și-au pus în mod
firesc amprenta, intr-o bună măsură,
asupra climatului dezbaterilor în această etapă de început. S-ar putea
spune chiar că stările de insatisfac
ție in urma interpretărilor diferite
ce s-au dat rezultatelor întîlnirii sovieto-americane de Ia Reykjavik
s-au amplificat în sala palatului
Hofburg. unde s-au Încrucișat ade
sea săbiile polemicii, spre deosebire
de așteptările ca dezbaterile să se
soldeze cu ajungerea la consensuri
așupra unui cerc cit mai larg de pro
bleme, a unor măsuri menite să con
tribuie efectiv la întărirea securită
ții, la dezvoltarea amplă a colabo
rării intereuropene.
Dar, după căderea cortinei la în
cheierea acestei prime etape, desfă
șurate public, cu ușile deschise, după
stingerea reflectoarelor in sălile ce
au găzduit nenumărate conferințe de
presă, după consemnarea ultimelor
declarații pe aeroport, la plecarea
miniștrilor de externe, se impune ca
o primă constatare faptul că, în po
fida accentelor polemice, reuniunea
In ansamblu a debutat sub semnul
unei abordări serioase a vastei pro
blematici ce formează obiectul ne
gocierilor la scară europeană, din
pozițiile exprimate, din propunerile
formulate acumulîndu-se un bogat
fond de idei, a căror concretizare în
programe de acțiune formează agen
da de lucru a reuniunii pentru ur
mătoarele luni.
Alături de problemele dezarmării
fn Europa. în dimensiunea lor dra
matică conturată de continuarea
cursei înarmărilor, de instalarea de
noi rachete nucleare pe continent,
reuniunea de la Viena este chemată

MANAGUA 11 (Agerpres). — în
zona El Nispero, din regiunea Nueva Guinea — unde săptămina tre
cută Armata populară sandinistă a
respins atacul declanșat de forțele
contrarevoluționare mercenare antisandiniste, scoțînd din luptă 22 de
combatanți — au fost semnalate noi
incursiuni ale forțelor mercenare,
care au asasinat șapte civili și au
rănit alți șase, transmite agenția
Prensa Latina, citind un comunicat
oficial dat publicității la Managua.
S-a precizat că forțele contrarevo
luționare mercenare antisandiniste
și-au intensificat acțiunile ostile la
adresa Nicaraguei după semnarea,
de către președintele Ronald Rea
gan, a legii sancționînd acordarea
unui ajutor militar suplimentar
acestor forțe.

să examineze și să convină asupra
unor măsuri de natură să ducă la
extinderea colaborării pe diverse
planuri între statele participante —
„capitolul uitat" din Actul final de
la Helsinki, cum a fost numit de
agenția France Presse intr-un co
mentariu de aici, de la Viena, amintindu-se că România a fost aceea
care a pus In atenție de la tribuna
reuniunii importanta ce se impune a
fi acordată dezvoltării cooperării
economice și tehnico-științifice, ca o
componentă esențială a securității
europene și o condiție sine qua non
a întăririi încrederii între state, a
progresului economic și social. Româ
nia, așa cum s-a subliniat în pozi
ția prezentată în cadrul reuniunii,
consideră problemele securității și
cooperării în Europa ca aflindu-se
intr-o perfectă unitate dialectică.
Este o idee relevată sugestiv în
ședința inaugurală și de cancelarul
federal al Austriei. Franz Vranitzki :
„Trăim intr-o lume unică. într-un
mediu ambiant indivizibil, și cu to
ții. indiferent de sistemul social, de
divergentele ideologice dintre noi,
sintem confruntați ou probleme co
mune. avem de făcut față acelorași
amenințări. Si numai prin eforturi
comune putem găsi soluții unanim
acceptabile".
Dosarul colaborării economice șl
tehnico-științifice a Înregistrat In
perioada de peste un deceniu care a
trecut de la semnarea Actului final
de la Helsinki o serie de progrese
incontestabile în aceste domenii: Ra
portul prezentat în acest sens de
secretarul executiv al Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Europa în
fata reuniunii relevă extinderea
substanțială a schimburilor comer
ciale între țările participante ; s-a
dezvoltat, totodată, rețeaua de con
tacte. bilaterale și regionale, de
schimburi de informații, s-au pus în
aplicare o serie de proiecte comune
în domeniul transporturilor, al me
diului înconjurător. In același timp,
în raport se arată că dezvoltarea
colaborării a fost marcată de discon
tinuități. Evoluțiile din economia
mondială, fenomenele de recesiune
din unele ramuri economice, creș
terea excesivă a ratei dobinzilor.
menținerea unor bariere protecțlonlste. recurgerea la practici discri
minatorii anacronice au creat o sta

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— N. Chilie transmite : îngrijorarea
profundă a guvernelor, a popoarelor,
a opiniei publice din întreaga lume
față de pericolele crescînde pe care
le prezintă cursa înarmărilor. în pri
mul rind a înarmărilor nucleare, acumularea unor stocuri tot mai mari
de arme de nimicire în masă, care
amenință însăși existenta vieții ne
planeta noastră, și necesitatea Între
prinderii unor măsuri de substanță
și urgente pentru eliminarea primeidiei unei catastrofe nucleare fac
obiectul a peste 70 de proiecte de
rezoluție avansate, de statele mem
bre, în cadrul Comitetului politic al
Adunării Generale a O.N.U.
Dintre aceste documente se deta
șează prin importanta și actualitatea
lor deosebite proiectele de rezoluție
prezentate de țările mici si mijlocii,
nealiniate, in curs de dezvoltare, ne
nucleare. intre care și România, re
feritoare la prioritatea domeniului
dezarmării nucleare, prevenirea unui
război atomic, încetarea tuturor ex
periențelor nucleare. înghețarea ar
senalelor, interzicerea folosirii arme
lor nucleare, crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale lu
mii și acordarea de garanții țărilor
neposesoare de arme nucleare în sen
sul . că niciodată nu vor fi atacate
sau amenințate cu asemenea arme.
Retine atenția faptul că un număr
de patru proiecte de rezoluție se re
feră la prevenirea cursei înarmărilor
in spațiul extraătmosferic. domeniul
considerat de majoritatea covîrșitoare a statelor membre ca o nouă și
periculoasă dimensiune a actualei
competiții militare.
Un alt proiect de rezoluție elabo
rat de statele nealiniate, la care
România este coautoare, cheamă
principalele puteri nucleare. U.R.S.S.
și S.U.A., să desfășoare. potrivit
răspunderilor speciale ce le revin,
negocieri bilaterale, cu cea mai mare
hotărîre. astfel încît să ajungă la
acorduri concrete și efective de opri
re a cursei înarmărilor nucleare, de
reducere a arsenalelor, de dezarmare
nucleară și de prevenire a cursei
înarmărilor în spațiul extraatmosferic. Cele două mari puteri sînt che
mate. totodată, să informeze Aduna
rea Generală asupra progreselor în
registrate în negocierile pe care le
desfășoară.
Comitetul politic a adoptat deja
la actuala sesiune un număr de pa
tru rezoluții care subliniază urgența
încheierii cu succes a negocierilor
privind eliminarea armelor chimice,
prohibirea cu desăvîrșire a folosirii
acestora. în condițiile instituirii unui
control internațional adecvat

La actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. se constată, totodată,
o preocupare largă față de problema
dezarmării convenționale, nu mai
puțin de șapte rezoluții avansate în
Comitetul politic fiind consacrate acestei problematici. Ele subliniază
necesitatea întăririi încrederii între
state — ținînd seama și - de expe
riența dobîndită prin rezultatele
Conferinței de la Stockholm, din ca
drul procesului C.S.C.E. — a inițierii
unor măsuri unilaterale, bilaterale,
regionale și internaționale, care să
conducă la diminuarea cheltuielilor
militare, a forțelor armate și a arse
nalelor convenționale, ceea ce ar
contribui la reluarea cursului des
tinderii, la menținerea și consolida
rea păcii în întreaga lume.
Un proiect de rezoluție, inițiat de
Peru, împreună cu România și alte
țări din diferite zone ale lumii, ex
primă sprijinul ferm al Adunării
Generale pentru eforturile depuse în
toate regiunile, inclusiv prin măsu
rile unilaterale, vizînd întărirea cli
matului de încredere și crearea con
dițiilor pentru realizarea unor acor
duri practice de limitare a înar
mărilor.
România, care a manifestat o preo
cupare constantă față de problema
reducerii bugetelor militare, a pre
zentat și la actuala sesiune un
proiect de rezoluție ce cheamă toa
te statele membre, în special cele
puternic înarmate, să-și intensifice
cooperarea pentru a contribui în
mod constructiv la realizarea unor
acorduri concrete de înghețare și re
ducere a cheltuielilor militare. Do
cumentul cheamă aceleași state ca,
pînă la încheierea unor astfel de
acorduri, să întreprindă măsuri de
autoreținere în stabilirea Cheltuieli
lor militare. în vederea realocării
fondurilor astfel eliberate în direc
ția dezvoltării economice și sociale,
în special în beneficiul țărilor in
curs de dezvoltare.
Alte proiecte de rezoluție tratează
diferite aspecte importante ale ne
gocierilor de dezarmare, printre
care controlul îndeplinirii acordu
rilor de dezarmare, activitatea orga
nismelor multilaterale de negociere,
înarmările navale, interzicerea pu
nerii la punct a unor noi arme de
distrugere în masă, informarea opi
niei publice, a popoarelor. în legătu
ră cu problematica opririi cursei
înarmărilor și a evoluției negocieri
lor de dezarmare, crearea unor cen
tre regionale pentru pace și dezar
mare în Africa și America Latină și
conștientizarea opiniei publice asu
pra necesității prioritare a înfăptui
rii dezarmării, ca o condiție esenția
lă a păcii'.

R.S.A.: Puternice manifestații
antiapartheid
PRETORIA 11 (Agerpres). — In
Republica Sud-Africană se manifes
tă în continuare un climat social
deosebit de încordat, a cărui domi
nantă rămîne confruntarea dintre
mișcarea de masă antiapartheid și
autoritățile rasiste de la Pretoria. In
orașul-ghetou Soweto au continuat
manifestațiile împotriva legilor ra
siste. împotriva demonstranților, po
liția a deschis, din nou, focul.
Marti, în orașul Newcastle, din
provincia Natal, s-au produs două
explozii. Potrivit primelor informa
ții. cel puțin 19 persoane au fost
rănite.
Pe de altă parte, cei 2 500 de mun
citori de la sucursala sud-africană
„General Motors" continuă greva,
care a intrat în cea de-a 14-a zi.
Greviștii cer ca după preluarea fa
bricii de către industriași sud-africani să nu se procedeze la conce

re de Incertitudine, avind serioase
consecințe asupra cursului colaboră
rii economice și. tehnico-științifice.
In lumina acestor evoluții, tara
noastră a subliniat în cadrul reuniu
nii necesitatea de a se conveni asu
pra unor angajamente și măsuri
efective avind ca scop stimularea
relațiilor oomerciale și cooperării
economice. încurajîndu-se in acest
sens comerțul in compensație, dez
voltarea cooperării industriale, inclu
siv pe terțe piețe, lărgirea coope
rării în domeniul științei și tehno
logiei.
în numeroase intervenții de la
tribuna reuniunii s-au adus ca ar
gumente indubitabile pentru schim
barea a înseși opticii asupra coope
rării in Europa, transformările uriașe

Corespondență din Viena
intervenite ca urmare a progreselor
științei si tehnologiei din ultimul de
ceniu și care „au revoluționat eco
nomia. transporturile, energia, con
strucțiile. agricultura" — după cum
se arată si in raportul C.E.E./O.N.U.,
relevîndu-se atenția deosebită acor
dată in țările participante biotehnologiilar. noilor surse de energie, elec
tronicii. roboticii. Raportul mențio
nează în acest sens că peste trei
pătrimi din efortul mondial și din
investițiile în știință și tehnologie
revin țărilor membre ale C.E.E./
O.N.U.. practic, țărilor participante la
reuniunea pentru securitate si coope
rare în Europa.
Pornind de la posibilitățile ample
existente pe acest plan, tara noastră
a propus convocarea unei reuniuni
europene de experti avind ca Obiec
tiv de a examina și a stabili mă
suri și noi forme de cooperare pen
tru dezvoltarea schimburilor tehnico-știintifice. extinderea transferului
de tehnologie si garantarea accesului
liber, neîngrădit, la cuceririle’ știin
ței și tehnicii moderne. Ideea a găsit
un larg sprijin in cadrul reuniunii,
în intervențiile lor. o serie de mi
niștri de externe au susținut aceas
tă propunere sau au formulat pro
puneri similare. Ministrul afacerilor
externe al Italiei, Giulio Andreotti,
care a salutat propunerea României,

dieri și să li se asigure condiții de
muncă și viață corespunzătoare.
PARIS 11 (Agerpres). — O ma
nifestație de protest s-a desfășurat
în localitatea Longueval, unde șeful
regimului sud-african, Pieter Botha,
aflat înir-o vizită particulară în
Franța, a participat la inaugurarea
unui monument memorial dedicat
militarilor sud-africani ce au pierit
pe pămîntul francez in cele două
războaie mondiale. Mai multe ase
menea manifestații de protest împo
triva prezenței in Franța a șefului
regimului rasist de la Pretoria au
avut loc în cursul săptămînii trecu
te — informează agenția France
Presse. Se relevă, de asemenea, că
guvernul francez a declarat că nu
il va primi pe Pieter Botha in
timpul prezenței acestuia pe terito
riul Franței.

arăta că tara sa se pronunță pentru
o conlucrare strinsă a oamenilor de
știință, propunind o lntîlnire a sa
vanelor din toate cele 35 de state
participante la reuniune. „Cooperarea
în domeniul economic, al științei si
tehnologiei, sublinia secretarul fede
ral pentru afaceri externe al R.S.F.
Iugoslavia. Raif Dizdarevici. nu s-a
bucurat pină acum de atentia care o
merită, creîndu-se o mare discrepan
tă între obligațiile asumate în Actul
final de la Helsinki și acțiunile con
crete întreprinse în această direcție.
De aceea, convenirea unei intilniri
de experti consacrate cooperării în
domeniul industrial, al științei și
tehnologiei ar contribui la impulsio
narea conlucrării pentru progresul
tehnologic al țărilor noastre".
„Cooperarea pe plan economic,
sub toate aspectele, reprezintă o pia
tră de temelie pentru edificarea
securității și păcii în Europa —
sublinia ministrul afacerilor externe
al Suediei. Sten Andersson. Tabloul
pe care îl oferă cooperarea dintre
țările din Est și din Vest nu poate
fi satisfăcător. Problema dato
riilor externe s-a accentuat, creș
terea economică, dezvoltarea schim
burilor au fost relativ mici In ulti
mii ani" — a spus el. relevînd că
dialogul inițiat între țări cu sisteme
sorial-politice diferite constituie un
semn pozitiv, făcind să crească În
crederea între țările respective și pe
plan general.
O apreciere similară a făcut In
discursul său ministrul afacerilor
externe al Marii Britanii, Geoffrey
Howe : „Cooperarea economică este
un element esențial al procesului
securității europene. Noi vom con
tribui în mod efectiv la dezvoltarea
acestei colaborări prin activitatea
desfășurată in cadru] reuniunii de
la Viena. în cadrul C.E.E./O.N.U., ca
și prin procesul de normalizare, a
relațiilor dintre Piața comună șt
țările membre ale C.A.E.R." — a
arătat el. subliniind „dimensiunea
umană" a cooperării economice. La
rîndul său. relevînd potențialul con
siderabil pe care il are in plan eco
nomic procesul de înfăptuire a
securității europene, ministrul afa
cerilor externe al R.S. Cehoslovace,
Bohiislav Chnoupek. a salutat
eforturile de normalizare a relațiilor
dintre Piața comună și C.A.E.R.. ca
un pas în direcția creării unor

CONGRESUL
PARTIDULUI AFRICAN
AL INDEPENDENTEI
DIN GUINEEA-BISSAU

Manifestări consacrate României
MANILA 11 (Agerpres). — In ca
prietenie Japonia — România, un
pitala Filipinelor a avut loc o sea
numeros public.
ră romanească. In acest cadru a
Cu acest prile) a fost desfost relevată dezvoltarea economi , chisă o expoziție de carte româ
că, precum și pe plan social și
nească, la loc de frunte fiind
cultural a României in anii socia
prezentate opere ale președintelui
lismului, in special in epoca de
Nicolae Ceaușescu. Sint expuse,
mari împliniri de cind in fruntea
de asemenea, lucrări științifice ale
partidului și statului se află tova
tovarășei academician doctor ingi
rășul Nicolae Ceaușescu.
ner Elena Ceaușescu. La manifes
tare a fost evidențiată continuita
TOKIO 11 (Agerpres). — In loca
tea poporului român pe teritoriul
litatea Ise-Shima, din prefectura
țării. Au fost, totodată, prezentate
Mie — Japonia, a fost organizată
principalele aspecte ale dezvoltării
o seară culturală românească. Au
economico-sociale a României, ale
participat reprezentanți ai pre
fecturii, membri ai Asociației de
politicii externe românești.

BISSAU 11 (Agerpres). — La
Bissau au continuat lucrările celui
de-al IV-lea Congres al Partidului
African al
Independenței
din
Guineea-Bissau.
în numele Partidului Comunist
Român, al secretarului său general,
tovarășul Nicqlae Ceaușescu. pârticipanților la congres, tuturor' militanților. și întregului popor din GuineeaBissau
le-a fost transmis un
călduros salut tovărășesc, împreună
cu expresia sentimentelor de solida
ritate revoluționară, de către repre
zentantul P.C.R.. tovarășul Ion
Cîrcei, membru al C.C. al P.Q.R.,
vicepreședinte al Colegiului Central
de partid.

ORIENTUL MIJLOCIU
TUNIS 11 (Agerpres). — Repre
zentanți a cinci grupări palestiniene
urmează să se reunească la Alger
pentru- negocieri în vederea reconci
lierii. a anunțat la Tunis Mahmoun
Abass, membru al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.).
El a. relevat că în ultimele luni au
avut loc contacte între grupările
palestiniene Al Fatah, Frontul De
mocratic pentru Eliberarea Palesti
nei (F.D.L.P.), . Partidul Comunist
Palestinian, Frontul Arab de Elibe
rare (F.L.A.) și Frontul de Eliberare
a Palestinei. Reuniunea, a subliniat
Mahmoun Abass, urmează să anali
zeze diferite propuneri în vederea
creării unui climat propice pentru
realizarea
unității, relevă agenția
China Nouă, care citează W.A.F.A.

CIUDAD DE GUATEMALA
Reuniunea Organizației

Statelor Americane
CIUDAD DE GUATEMALA 11
(Agerpres). — La Ciudad de Gua
temala s-au deschis lucrările celei
de-a XVI-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a Organizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.). care dezbate criza
datoriei externe a regiunii, situația
din America Centrală si problema
Insulelor Malvine (Falkland!.
în discursul inaugural, secretarul
general al O.S.A.. Jose Clemente
Baena Soares, a relevat importan
ta actualei reuniuni pentru ca or
ganizația să devină un forum de re
zolvare efectivă a problemelor re
gionale. pe baza dialogului si a res
pectului reciproc. El a reafirmat
sprijinul O.S.A. fată de eforturile în
treprinse de „Grupul de la Contadora" în vederea soluționării pașni
ce a situației din America Centrală.
Președintele tării gazdă. Vinicio
Cerezo. a arătat că pacea în Ame
rica Centrală poate fi instaurată ex
clusiv ne calea negocierilor, subli
niind că în abordarea tuturor pro
blemelor regionale trebuie să pre
valeze respectul reciproc între na
țiuni. precum si cooperarea sinceră
a părților implicate. Șeful statului
guatemalez și-a exprimat speranța
că problema datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare va fi
abordată ca o chestiune politică, și
nu doar financiară.
în discursul său. ministrul guate
malez al relațiilor externe. Mario
Quinones Amezquita, președintele se
siunii. a criticat amestecul străin in
treburile interne ale Republicii Ni
caragua condamnînd ajutorul mili
tar acordat de S.U.A. forțelor con
trarevoluționare antisandiniste.

BEIRUT 11 (Agerpres). — In zona
taberelor de refugiați palestinieni din
sudul Beirutului s-au semnalat, și
marți, schimburi de focuri între mi
lițiile organizației „Amal" și comba
tanții palestinieni, fără violența celor
din zilele precedente, pe fondul con
tinuării eforturilor în vederea înce
tării ostilităților. Agenția A.P.S. re
levă că, în cadrul unui schimb de
prizonieri, desfășurat duminică, în
care milițiile „Amal" au eliberat 165
de palestinieni, combatanții palesti
nieni au pus în libertate 40 membri
ai milițiilor organizației menționate.
In sudul Libanului au fost sem

ȘEDINȚA. La Varșovia a avut
loc ședința Consiliului de Miniștri
al R.P. Polone, care a aprobat
planul de dezvoltare economică și
socială a tării pe anul 1987. infor
mează agenția P.A.P. Documentul,
elaborat in conformitate cu orien
tările planului cincinal 1986—1990,
are drept scop principal consoli
darea dezvoltării echilibrate a eco
nomiei naționale și creșterea nive
lului de trai al poporului.

CAIRO 11 (Agerpres). — Primul
ministru desemnat al Egiptului, Atef
Sidky. a format un nou guvern, care
grupează 30 miniștri. După aproba
rea componenței cabinetului de că
tre președintele republicii, Hosni
Mubarak, membrii noii echipe minis
teriale vor depune jurămintul.
După cum transmite agenția
M.E.N.. toti vicepremierii și majori
tatea miniștrilor își mențin portofo
liile. între ei aflindu-se titularii afa-'
cerilor externe, apărării,' afacerilor
interne. Cele mai importante schim
bări s-au produs în fruntea ministe
relor economice. în total. în cabinet
au intrat 10 miniștri noi.

INAUGURARE. La Luanda s-a
deschis cea de-a treia ediție a
Tirgului de comerț și industrie
„FILDA-’86“, la care participă fir
me din 15 țări. Tirgul a fost inau
gurat de președintele Angolei,
Jose Eduardo dos Santos.

EXERCIȚII. La 11 noiembrie au
început primele exerciții interna
ționale pentru verificarea siguran
ței de funcționare și a eficienței
sistemului Caspar-Sarsat destinat
descoperirii navelor și avioanelor
aflate in pericol din cauza unor
accidente. Exercițiile vor dura 13
zile, relatează agenția T.A.S.S. In
cadrul sistemului, creat prin
eforturi comune de U.R.S.S.,
S.U.A., Franța și Canada, funcțio
nează trei sateliți sovietici și doi
americani, precum și mai multe
stații terestre. Din septembrie 1982,
cind a fost lansat programul, cu
ajutorul sistemului au fost salvate
650 de vieți omenești.

CAIRO 11 (Agerpres) — într-o cuvîntare rostită în Adunarea Po
porului (parlament). președintele
egiptean, Hosni Mubarak, a subli
niat că. în fata dificultăților cu care
este confruntată economia naționa
lă. poporului 1 se cer eforturi deo
sebite pentru > depășirea situației și
creșterea producției. Președintele
Egiptului a relevat necesitatea im
perioasă a dezvoltării economicosociale a țării și a creșterii nivelu
lui de trai al populației, a apărării
libertății și democrației.

Dumitru ȚINU

In ultimele 24 de ore. în teritoriile
arabe ocupate de Israel de pe malul
vestic al Iordanului și in Gaza au
avut loc ample manifestații ale
populației arabe împotriva represiu
nilor la care este supusă de către
autoritățile de ocupație. împotriva
demonstranților au fost dislocate pu
ternice forțe polițienești și ale arma
tei. Au avut Ioc ciocniri intre de
monstranți și poliție la Bethleem.
Ierusalimul de est, Ramallah și El
Khalil. Au fost efectuate percheziții
în locuințe, zeci de demonstranți
fiind arestați.
Totodată, ca Urmare a confiscării
de către autoritățile de ocupație a
450 de hectare terenuri arabile. în
apropierea orașului Tulkarm, aparținînd populației arabe de pe malul
vestic al Iordanului, in această zonă
continuă acțiunile de protest ale
locuitorilor.

^AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

Noul guvern egiptean

structuri de cooperare general-europene.
Desigur, problemele colaborării
economice sînt privite din unghiuri
specifice fiecărei țări. în expunerile
de poziții din cadrul reuniunii s-a
evidențiat Insă dimensiunea generaleuropeană a problemelor care con
fruntă țările continentului. Nu poa
te fi ignorat, de pildă, faptul că. în
afara deosebirilor de sistem social politic, de mărime sau forță mili
tară. există încă serioase discrepan
te între diferite regiuni ale conti
nentului, cum tot astfel Europa nu
poate face abstracție de gravitatea
problemelor economice la scară in
ternațională. de deteriorarea con
tinuă a situației țărilor în curs de
dezvoltare. România, in poziția expri
mată în cadrul reuniunii de la Vie
na. a subliniat de aceea necesitatea
implicării mai active a țărilor euro
pene in eforturile vizînd lichidarea
subdezvoltării, solutionarea globală
a problemei datoriilor externe, edi
ficarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
In strinsă legătură cu aceasta, re
prezentanții mai multor țări. între
care Spania. Grecia. Malta, au pus în
atenție legătura strinsă dintre secu
ritatea în Europa și securitatea în
Mediterana. relevînd necesitatea
unei abordări comune a probleme
lor cooperării cu țările din bazinul
mediteraneean. a unor eforturi con
jugate pentru progresul mai rapid al
zonelor europene rămase în urmă
sub aspectul dezvoltării economice
si sociale. In același timp, au fost
frecvente referirile în luările de
cuvinl ale miniștrilor de externe la
problemele apărării mediului încon
jurător.
Expunerile miniștrilor de externe
in cadrul reuniunii au arătat cît de
voluminoase sînt dosarele colaborării,
de oe uriaș potential dispun statele
participante pentru a face ca pe în
tinderile Europei să prindă viață,
prin eforturi comune. cutezătoare
proiecte menite sâ asigure progre
sul tuturor popoarelor. Propunerile
prezentate în acest sens sînt tot atîtea argumente în sprijinul dialogului,
și nu al confruntării, al unor dezba
teri laborioase si constructive, po
trivit speranțelor investite de po
poarele Europei.

nalate tiruri de artilerie ale forțelor
israeliene asupra unor localități din
așa-zisa „zonă de securitate" creată
arbitrar de Israel. Totodată, forțele
libaneze de rezistență au lansat
marți două atacuri asupra unor po
ziții deținute de trupele de ocupație
la nord de „zona de securitate".
Agenția France Presse remarcă fap
tul că în ultimele trei luni s-a în
registrat o intensificare a acțiunilor
împotriva trupelor israeliene în „zona
de securitate".

NEGOCIERI. In cadrul negocie
rilor sovieto-americane privind ar- '
mamentele nucleare și cosmice,
marți a avut loc ședința grupului
pentru problematica armamentelor
strategice •— relatează agenția
T.A.S.S.

I

PLENARA. La Copenhaga s-au
desfășurat lucrările plenarei C.C.
al P.C. din Danemarca. După cum
relatează agenția T.A.S.S., au fost
dezbătute probleme legate de si
tuația economică internă și ale ac
tivității comuniștilor pentru apă
rarea intereselor vitale ale oame
nilor muncii danezi.

AGENȚIA T.A.S.S. Informea
ză că, la 8 noiembrie, a încetat din
viață, în virstă de 96 de ani,
Viaceslav Molotov.

MANIFESTARE. La Neapole a
avut loc o manifestare îm
potriva șomajului, pentru dreptul
la muncă, la care au luat parte mii
de locuitori ai acestui oraș, Manifestatia a fost organizată de
Partidul Comunist Italian si Federatia Tineretului Comunist Italian.
DECRET. Președintele Republicii
Populare Mozambic, Joaquim Chissano, a emis un decret privind
| reluarea alegerilor pentru admini-

strațiile locale și parlament, sus
pendate o dată cu încetarea din
viață a fostului șef de stat, Samora
Machel. Alegerile, al doilea scru
tin de acest gen după independen
ța țării, realizată în urmă cu 11 ani,
vor desemna membrii adunărilor
locale, districtuale și orășenești,
precum și ai forului legislativ su
prem al tării. Ele vor lua sfîrșit la
15 decembrie a.c.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație
făcută in legătură cu măsurile
adoptate de țările C.E.E. în ce
privește relațiile cu Siria, minis
trul sirian de externe. Farouk
AI-Sharaa, a reafirmat că acuza
țiile Marii Britanii la adresa țării
sale, sint neintemeiate. „Dorim să
avem relații bune cu orice țară
care manifestă prietenie fată de
noi. In schimb, orice stat care dă
dovadă de ostilitate față de Siria
va fi tratat de noi în consecință",
a spus ministrul sirian, citat de
agenția Reuter.
CONFERINȚA. La Bournemouth
s-au încheiat lucrările conferinței
anuale a Confederației industriei
britanice. Rezoluția adoptată cu
prinde critici la adresa politicii
economice a guvernului conserva
tor. subliniind că a lăsa întreprin
derile britanice în voia acțiunii
așa-ziselor „forțe ale pieței", așa
cum cere cabinetul britanic, în
seamnă a le transforma în pioni
în jocul „altor state". După cum
remarcă observatorii politici, prin
termenul de „alte state" reprezen
tanții industriei britanice subînțe
leg în primul rînd pe partenerul
lor de peste ocean.
BALANȚA COMERCIALA a Ja
poniei a înregistrat un nou nivel
record al excedentului în schimbu
rile cU S.U.A. în cursul lunii
octombrie a.c„ s-a anunțat oficial
la Tokio. In luna respectivă, sur
plusul comercial nipon a însumat
cinci miliarde dolari, recordul pre
cedent din luna septembrie fiind
de 4,83 miliarde dolari. Agenția
Reuter subliniază că situația din
luna octombrie reprezintă o mare
dezamăgire
pentru autoritățile
americane, care își puseseră spe
ranțe in efectele creșterii pari
tății yenului față de dolar asupra
balanței comerciale dintre cele
două părți.
INCENDIU. în sala mașinilor
motonavei sovietice de pasageri
„Turkmenia", care efectua o croa
zieră cu 300 de elevi la bord, a
Izbucnit un incendiu, relatează
agenția T.A.S.S. Toți copiii și o
parte dintre membrii echipajului
au fost transbordați pe navele
sosite în ajutor. In •timpul incendiului și-au pierdut viata doi
membri al echipajului, menționea
ză agenția.
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Preocupări social-economice
în țările în curs de dezvoltare
DELHI II (Agerpres). — In parla
mentul indian a fost supus spre dez
batere planul de dezvoltare socialeconomică a tării in viitorul an fi
nanciar. Conform noului curs de
accelerare a dezvoltării economice,
elaborat de guvernul primului mi
nistru Rajiv Gandhi, planul preve
de ridicarea nivelului de trai al pă
turilor sărace ale populației. în această direcție au fost formulate
programe guvernamentale de lichi
dare a sărăciei și șomajului. în pri
mul rînd în zonele rurale unde tră
iește aproape 80 la sută din popu
lație. Planul prevede, de asemenea,
creșterea producției industriale prin
folosirea mai eficientă a capacită
ților de producție, introducerea teh
nologiilor moderne si grăbirea, dării
in folosință a unor obiective econo
mice importante.

ADEN 11 (Agerpres). — Noua fa
brică de conserve din peste din apropiere de Aden — R.D. Yemen —
și-a îndeplinit sarcinile de Plan pe
perioada care a trecut din acest an.

realizînd o producție de 1.36 mili
oane bucăți de conserve, după cum
transmite agenția de știri din Aden
(A.N.A.), citată de agenția China
Nouă. Anul viitor, această unitate economică isi va spori producția cu
3 Ia sută, după cum a anuntat con
ducerea întreprinderii. Unitatea a in
trat în producție. în fază experimen
tală. in cursul anului trecut.

BANGKOK 11 (Agerpres). — Ofi
cialități thailandeze au declarat că
este posibil ca economia acestei țări
să mențină un ritm de creștere de
cinci la sută pentru următorii 10
ani. asigurîndu-se astfel stabilitatea
dorită. In 1985. ritmul general de
creștere al economiei acestei țări a
fost de 4 la sută, față de 6,2 la sută
în anul precedent, informează agen
ția China Nouă. în vederea atinge
rii obiectivului preconizat pentru ur
mătorul deceniu vor fi adoptate, mă
suri de reajustare a structurii pro
ducției si de întărire a cooperării cu
statele vecine.
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