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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ambasadorul Republicii Elene
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a primit, miercuri, pe ambasadorul 
Republicii Elene la București. Di
mitri M. Serbos. la cererea acestuia.

Cu acest prilej, tovarășului 
Nicolae Ceausescu i-a fost adresat

un cald salut si i s-a inminat o 
scrisoare din partea președintelui Re
publicii Elene. Christos Sartzetakis.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a transmis președinte
lui Christos Sartzetakis un salut

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că România și 
Grecia vor colabora și mai activ 
in direcția dezarmării, soluționării 
problemelor din Balcani, pentru ca 
această regiune să devină o zonă a 
colaborării si păcii, fără arme nu
cleare si chimice.
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ÎNVĂȚĂTURA fără pauze,A xz V/
substanțiale

ale productivității
muncii

PENTRU TOȚI LOCUITORII DE LA SATE!
Definind obiectivele noii revoluții 

agrare și modalitățile concrete pen
tru înfăptuirea acestora, secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, sublinia că in a- 
cest proces amplu în care este cu
prinsă întreaga 
socialistă, omul, 
sională. spiritul 
prezintă factorii 
devăr probat de numeroase unități 
agricole care în acest an și în anii 
din urmă au obținut producții mari, 
sigure și stabile, aceste rezultate re
marcabile fiind in primul rind rodul 
priceperii oamenilor, eforturilor lor 
pentru aplicarea corectă a tehnolo
giilor. străduinței 
tionare continuă. 
De altfel, oriunde 
în agricultura 
noastră se obțin 
rezultate de ex
cepție. deosebite, 
la originea lor se 
află prioeperea si 
hărnicia oameni
lor. anii de mun
că si învățătură, 
de experimentare 
continuă a noi si 
noi tehnologii de cultură și de lucra
re a pămintului, de noi metode de 
organizare și perfecționare a întregu
lui proces de producție.

Este cît se poate de evident că in 
condițiile de astăzi practicarea unei 
agriculturi moderne, intensive, de 
mare randament, realizarea planuri
lor și a programelor de creștere pu
ternică a producției agricole in toate 
sectoarele, la nivelul obiectivelor noii 
revoluții agrare, impun ca o necesi
tate stringență creșterea calificării 
profesionale a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, in strînsă le
gătură cu activitatea practică. Aceas
tă cerință majoră a fost subliniată cu 
claritate, de secretarul general al 
partidului in cuvîntarea rostită la cel 
de-al IlI-lea Congres al țărănimii. 
..Este necesar să se aeorde mai mul
tă atenție ridicării nivelului de cu
noștințe profesionale. tehnice ale în
tregii țărăiiimi, ale tuturor oameni
lor muncii din agricultură — accen
tua tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Itolul hotăritor in înfăptuirea tutu
ror planurilor și programelor din a- 
ceste sectoare revine oamenilor, care 
trebuie să asigure aplicarea celor 
mai noi cunoștințe științifice și teh
nice pentru a obține creșterea conti
nuă a producției".

Privită prin această prismă, pentru

noastră agricultură 
pregătirea lui profe- 
lui revoluționar re- 
esențiali. Este un a-

lor pentru perfec-

exi-
su-

a răspunde cit mai bine noilor 
gențe referitoare la organizarea 
perioară a muncii si a producției, la 
nivelurile ridicate de producție ce tre
buie să se realizeze în toate unitățile 
agricole, activitatea de creștere st 
perfecționare a cunoștințelor profe
sionale a celor ce lucrează în agricul
tură trebuie să cunoască ea însăși 
perfecționări de conținut, de organi
zare. Aceasta reprezintă o necesitate 
majoră care îsi găsește o abordare 
complexă în Programul de măsuri 
privind organizarea, desfășurarea si 
conținutul invățămintului agrozoo
tehnic de masă si instruirea cadre
lor din agricultură in anul 1986—1987.

Măsuri de perfecționare a invățămintului 

agrozootehnic de masă, care trebuie exemplar 

aplicate in toate comunele, in toate unitățile

Obiectivele esențiale ale acestui pro
gram le constituie dezbaterea, apro
fundarea și însușirea căilor de acțiu
ne pentru îmbunătățirea radicală a 
organizării muncii si producției in 
agricultură, creșterea productivității 
muncii și a eficientei economice, ri
dicarea pregătirii profesionale și •po
litice. a conștiinței socialiste, revolu
ționare a tuturor oamenilor muncii 
de la sate și a tuturor cadrelor din 
agricultură.

Pe baza analizelor făcute privind 
rezultatele bune, dar și neajunsurile 
din acest domeniu, programul de 
măsuri conturat pentru perioada 
următoare prezintă unele trăsături 
noi. In primul rind. învățămintul 
agrozootehnic de masă va avea un 
caracter continuu. desfășurindu-se 
pe tot parcursul atttilui. Apoi, la di 
feritele forme de invătămint vor fi 
cuprinși obligatoriu Si vor participa 
efectiv tuli țăranii cooperatori, (oii 
mecanizatorii, muncitorii din Între
prinderile agricole de stat, ceilalți 
locuitori ai satelor care participă la 
executarea lucrărilor agricole, indi
ferent de locul de muncă, țăranii cu 
gospodărie individuală din localită
țile necooperativizate. inclusiv ca
drele din conducerea unităților agri-

cole și a comunelor. In al treilea 
rind. este vorba de organizarea con
cretă a învățămintului, caracterizată 
printr-o mai accentuată specializare 
a cercurilor pe profiluri, mai strins 
legal <le practica muncii din fiecare 
unitate, din ferma de producție. Se 
impune, de asemenea, atenției îm
bunătățirea conținutului întregului 
invătămint agrozootehnic de masă, 
cu accent pe cunoașterea si aplica
rea în mai mare măsură a experien
ței înaintate din unitățile agricole și 
formațiile de muncă fruntașe ; în 
care, scop, toate dezbaterile teoretice 
vor fi însoțite obligatoriu de schim
buri de experiență și demonstrații 

practice. Chiar și 
sumară. această 
prezentare a tră
săturilor invăță- 
mîntului 
zootehnic
masă in noul an 
de studiu pentru 
oamenii muncii 
din agricultură 
pune în eviden
ță îmbunătățiri 
structurale și or

ganizatorice in măsură să asigure o 
mai bună pregătire a lucrătorilor 

sectoarele producției

agro- 
de

a

acestor obiective. în 
preocupărilor trebuie să 

de către toți

din toate 
agricole.

In lumina 
prim-planul
se situeze însușirea 
participanții la cursurile învătămîn- 
tului agrozootehnic a celor mai noi 
cunoștințe științifice si tehnice pri
vind metodele moderne de lucrare 
a pămintului si tehnologiile de cul
tură ce trebuie aplicate pentru rea
lizarea producțiilor stabilite. Evident, 
in acest context, cunoașterea si ge
neralizarea experienței înaintate a 
unităților fruntașe care obțin an de 
an producții ridicate si desfășoară o 
activitate economică eficientă repre
zintă un element esențial, care, pa 
de' o Parte: dă adevărată măsură a 
potențialului agriculturii noastre so
cialiste. iar. pe de altă parte, eviden
țiază faptul că peste tot, în toate 
unitățile se pot obține Si trebuie să 
se obțină producții si rezultate bune 
atunci cind se lucrează într-un cli
mat de ordine si disciplină, cu spirit 
de răspundere, cind se aplică rigu
ros tehnologiile stabilite si se tine

(Continuare in pag. a IV-a)

fermitate pen- 
in viată a sar- 

formulate de secretarul 
al partidului, tovarășul, 

Ceaușescu. privind orga- 
știintifică si modernizarea 

oamenii muncii din 
județului

Acționind cu 
tru traducerea 
cinilor 
general 
Nicolae 
ni za rea 
producției, 
unitățile industriale ale 
Giurgiu au reușit, de la începutul 
anului și pină în prezent, să obți
nă o creșterea productivității mun
cii cu 2.3 la sută fată de prevede
rile planului. Numai pe această 
bază s-au, realizat și livrat supli
mentar economiei naționale și la 
export 4.6 milioane mc gaze aso
ciate utilizabile. 2 243 tone utilaje 
miniere. 1 246 tone utilaje metalur
gice. o barjă de 1 600 tone, confec
ții textile în valoare de 5 milioane 
lei și altele. Un număr de 21 uni
tăți economice din județul Giurgiu 
și-au realizat sarcinile de plan Ia 
producția-marfă industrială pe în
tregul an. creîndu-se astfel premi
sele pentru ea pină la finele lui 
1986 să se obțină suplimentar, in 
principal pe seama creșterii produc
tivității muncii, o producție în va
loare de peste 400 milioane lei. 
(Ion Manea).

■: Economii
de materii prime

și energie
Paralel cu acțiunile întreprinse 

pentru îndeplinirea ritmică, la toa
te sortimentele, a planului la pro
ducția fizică, oamenii muncii din 
industria județului Suceava acordă 
o atenție sporită gospodăririi re
surselor materiale și energetice, 
pentru reducerea consumurilor 
normate. Măsurile aplicate in acest 
scop și-au dovedit din plin eficien
ța. Astfel, în perioada care a tre
cut de la începutul anului și pînă 
acum, s-au economisit 920 tone me
tal: 31 222 tone combustibil con
vențional, 11) 760 MWh energie elec
trică si aproape 4 000 mc., lemn. 
Lucrătorii de la. Combinatul, minier 
și Filatura jh- bumbac din, Gura 
Humorului. întreprinderea de scule 
și subansamble accesorii și între
prinderea de tricotaje din Rădăuți, 
întreprinderile de mașini-unelte. 
de utilaje și piese de schimb din Su
ceava. Filatura de in și cinepă și 
întreprinderea chimică din Fălti
ceni au obținut cele mai mari e- 
conomii de materii prime, materia
le și energie. (Sava Bejinariu).

călduros si cele mai bune urări,

n oraș ridicat pe verticala civilizației moderne Foto : Eugen Dichiseanu

TOATE CONTRACTELE LA EXPORT
ONORATE EXEAAPLARI

Scurtul interval de timp care a mai rămas pînă 
la încheierea primului an al actualului cincinal tre
buie folosit în toate unitățile economice pentru ob
ținerea unor rezultate superioare in producție, pen
tru îndeplinirea în cit mai bune condiții a tuturor 
prevederilor de plan. In acest context, din motive 
economice bine fundamentate, se impune ca orga
nizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi să acorde o atenție deosebită realizării 
exemplare, cu prioritate a planului la export. După 
cum a subliniat in mai multe rinduri în ultimul 
timp secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. este necesar ca fiecare minister, 
fiecare centrală si unitate economică să acționeze cu 
toată hotărirea pentru înfăptuirea politicii generale de 
extindere a relațiilor economice internaționale, pen
tru realizarea la timp și de înaltă calitate a prodjic- 
tiei de export, făcind totul ca produsele românești 
să fie competitive cu cele mai bune produse simi
lare pe plan mondial.

Cu actuala dotare de care dispun întreprinderile 
industriale din tara noastră, mînuită de muncitori si 
specialiști de înaltă calificare, este pe deplin posibil

să se realizeze produse cu parametri tehnici și func
ționali dintre cei mai buni. Esențial este ca în fie
care unitate munca să fie astfel organizată — in- 
eepind de la asigurarea bazei materiale și pină la 
livrarea produselor finite — încit să se asigure la 
un nivel calitativ superior fondul de marfă necesar, 
iar contractele incheiate cu partenerii de peste hota
re să fie onorate la termenele stabilite și chiar în 
avans. Așa cum a precizat secretarul general al parti
dului la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. progra
mele de export pe trimestrul patru trebuie conside
rate ca minime și trebuie să se facă totul pentru a 
se obține o creștere mai puternică a producției de 
export. Iată de ce. in absolut toate unitățile cu sar
cini în acest domeniu este necesar să se acționeze 
cu fermitate pentru lansarea din timp .in fabricație 
si realizarea cu prioritate a producției contractate cu 
partenerii de peste hotare.

(In pagina a 3-a a ziarului prezentăm acțiunile 
întreprinse, măsurile luate in unele unități econo
mice pentru onorarea exemplară a contractelor la 
export).

Prin autoutilare 
de mare

- mașini și utilaje 
randament

Acționind pentru materializarea 
măsurilor din programul privind 
modernizarea tehnologiilor de fa
bricație, colectivul întreprinderii 
de riiltnenți Alexandria a realizat 
în acest an, prin autoutilare, nu
meroase mașini, 
mente și piese 
mare complexitate 
succesele specialiștilor și muncito
rilor de aici se numără mașina 
de rectificat generatoare la role, 
mașina de marcat electrochimie 
inele de rulmenți, dispozitive de 
alimentare automată cu inele a 
strungurilor multiax. Prin asigu-

utilaje, echipa- 
de schimb de o 

tehnică. Intre

rarea cu forțe proprii a piese
lor de schimb pentru o serie 
de utilaje din dotarea secțiilor și 
atelierelor întreprinderii s-au 
scurtat perioadele de reparații si 
revizii. asigurîndu-Se funcționarea 
ireproșabilă a liniilor tehnologice. 
Ca urmare a unor asemenea ac
țiuni și inițiative, de la începutul 
anului și pînă în prezent, pe an
samblul întreprinderii s-au obtinut 
suplimentar peste un milion de 
rulmenți destinați beneficiarilor in
terni și partenerilor de peste ho
tare. (Stan Ștefan).

• •

Mesajele muncii noastre,
mesaje ale păcii și colaborării

tată a doi copii,

asta chiar mai

Ani ca FLORESCU

BĂRBAȚI Șl FEMEI, TINERI Șl VlRSTNICI!

(Continuare in pag. a V-a)

avem datoria să-1 
îmbolnăvirea ce-1 
cred că gindește

de schimb, 
demnă de

oră 
pot 
oa- 

să

Nu
ac-

inițiativă a 
a armamen- 
cheltuielilor 
aprobare pe 

DA

mai greu pe 
România face 

la vorbă la 
păcii și dă o

George MIHAESCU 
corespondentul „Scînteii"

EXPRESIA VOINȚEI UNANIME A POPORULUI ROMAN
T

Oștenii vieții - 
în primele rinduri

Tinerețea
unui oraș 

multisecular
Aparent un mic oraș din ba

zinul Someșului, Gherla este in 
fapt un eșantion al prezentei ur
bane contemporane. Peste două
zeci de mii de locuitori nu în
seamnă decît doUă-trei mari co
mune adunate, in cifre : dar de 
fapt nu in numărul populației 
stă urbanitatea, ci in calitatea, 
in felul de a pune in valoare a- 
ceastă calitate, a organizării a- 
cestei comunități umane. Ridica
tă pe locul unde se afla un cas- 
tru roman. Gherla este atestată 
documentar la 1291. Atunci cind 
va împlini șapte sute de ani de 
existentă în documente. Gherla 
va fi un puternic centru indus
trial. insemnînd ceva deosebit pe 
harta economică a tării. Jumă
tate din populația orașului este 
încadrată în industria existentă, 
iar această industrie este în ma
rea ei majoritate ceva nou pen
tru această zonă, fostă emina
mente agrară si absolut provin
cială, a țării.

Combinatul de prelucrare a

EJS32EEHI

DOVADA 
Șl ÎNDEMN 
IN LUPTA
PENTRU

PACE

,,La spital, omul vine minat de 
suferință. O suferință legată fie de 
starea sa de sănătate, fie de starea 
de sănătate a cuiva apropiat. Deci, 
care din două?“. Medicul mă pri
vește cu infinită bunătate și înțe
leg. în această clipă, de ce pacien- 
tii săi vorbesc atit despre terapia 
prin... încredere. Un asemenea om 
— citești în ochii lui — tratează 
bolnavi, adică oameni, nu catego
rii de boli.

— Am venit pentru un... sufe
rind.

Interlocutorul, doctorul în medi
cină Coman Tănăsescu, medic pri
mar la Spitalul clinic Colentina, 
pare vizibil bucuros că sînt sănă
toasă și vrea să știe, în acest caz, 
cine este cel în suferință.

— Pămîntul, planeta noastră...
Are o ușoară tresărire.
— înțeleg, înțeleg... Sînt zilele 

care orice om al acestei țări i
în 

«... ..__ . s-a
gindit, mai mult ca de obicei, la 
pacea lumii. Noul demers de pace 
al țării noastre — adoptarea legii 
cu privire la reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare și consultarea 
poporului. în cadrul unui referen
dum. cu privire la aceasta — mi-a 
umplut inima de bucurie și de mîn- 
drie patriotică. Și mi-a întărit con
vingerea că pacea poate și trebuie 
să triumfe. Că omenirea nu este

un mare bolnav, este un mare or
ganism pe care 
salvăm de la 
amenință. Așa 
oricare om.

Interlocutorul, 
ne-a povestit despre „grijile paș
nice" pe care, ca toți părinții, și le 
fac, 'el și soția — Speranța Tănă
sescu. cercetător la ICECHIM — în 
legătură, cu viitorul copiilor.

— Nici ca idee nu poți accepta 
să-ți crești copiii sub amenințarea 
forțelor oarbe pe care războiul le 
poate dezlănțui. Cu atît mai mult, 
ca medic care luptă și pentru o zi 
de viață în plus, și pentru o 
în plus dăruită unei ființe, nu 
accepta ideea ca sumedenie de 
meni tineri, perfect sănătoși, 
crească pentru secerișul sîngeros 
pe care chiar și un război „clasic" 
îl presupune.

Așa gîndește fiecare medic. Așa 
gîndește fiecare om. Cu atît mai 
mult, cu cît viata este bunul pentru 
care nu există echivalent general. 
Nu există monedă 
există alternativă 
ceptat.

Ei, medicii, știu

(Continuare în pag. a V-a)

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE! OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE!

Prin fapte exemplare de muncă, prin noi succese in toate domeniile 
activitate, să întărim votul nostru în sprijinul păcii și dezarmării 
referendumul din 23 noiembrie!

ț 
ț 
ț 
ț 
ț

ț 
ț 
ț

Miile de docheri, marinari, me
canizatori și alți lucrători portuari 
care intră și ies din portul Con
stanța pe la poarta nr. 1 din gura 
mării sînt intimpinați de o vitrină 
impunătoare a „Tribunei democra
ției". în care sint afișate cîteva 
articole scrise pe un ton vibrant 
și patetic în care se exprimă vo
ința nestrămutată de pace a celor 
care muncesc în acest perimetru 
de tară, hotărîrea lor de a nu pre
cupeți nici un efort pentru împli
nirea acestui deziderat al poporului 
nostru și al întregii omeniri. Ca o 
confirmare că lupta pentru pace 
este o stare de spirit generală și 
permanentă. în aceeași vitrină 
sint expuse și două fotogra
fii care surprind aspecte de 
la un miting organizat aici în 
apărarea păcii. Alte mii de docheri, 
marinari, mecanizatori care intră 
sau ies pe poarta nr. 2 a portului, 
dinspre centrul orașului, sînt în- 
tîmpinati de macheta unui glob 
pămintesc în jurul căruia cuvîntul 
PACE e scris in cîteva limbi de 
circulație internațională. Așadar, 
aceasta este atmosfera. generală 
care te întîmpină încă de la in
trare în portul Constanța și aceasta 
este 
ceșo 
care 
prin 
sută 
României. Că este așa ne-o 
firmă primul interlocutor pe care-1 
întîlnim. Ion Dominte. șeful unei 
echipe de docheri, care dă indica
ții unei macarale ce încarcă stivele 
de mărfuri de pe chei într-o navă 
aflată la dană.

— Noua inițiativă de pace a 
poporului nostru, exprimată în ma
gistrala cuvintare rostită la sesiu
nea Marii Adunări Naționale de 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și concretizată în legea adoptată de 
forul legislativ suprem al țării, prin 
care se prevede reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, ne mobili
zează. ne umple inimile de bucurie 
la gîndul că în aceste momente, 
cind omenirea trăiește sub tensiu
ne și încordare, iar povara arma-

starea de spirit în care muti
cei aproape 30 000 de oameni 
formează acest uriaș angrenaj 
care se derulează circa 70 la 
din comerțul exterior al 

con-

mentelor apasă tot 
umerii popoarelor, 
un pas concret, de 
faptă, în apărarea 
pildă pentru toate țările.

La una din magaziile de pe plat
forma portului nou, magazinera 
Mariana Baboi, care ține evidența 
mărfurilor ce se încarcă pe una 
din navele din dana apropiată, ne 
spune :

— M-am născut la sfîrșitul ulti
mului război mondial, dar am cres
cut și am trăit în acești ani de 
pace și fericire ai țării, în care 
România și-a cîștigat un bineme
ritat prestigiu international, atit 
prin rezultatele obținute în con
strucția socialistă, cit si datorită 
cuvintului ei răspicat exprimat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
apărarea păcii și colaborării eco
nomice cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor socială. 
Noi, lucrătorii portuari, înregis
trăm concret atît succesele Româ
niei pe plan intern, prin mărfurile 
pe care le expediem la export, re- 
prezentînd în marea lor majoritate 
mașini, utilaje, instalații, produse 
chimice, laminate, ș.a., dar și im
presiile marinarilor străini si ale 
partenerilor noștri comerciali, care 
ne apreciază sentimentele de prie
tenie și colaborare cu care sint 
întîmpinati în portul Constanța. 
Pentru acești ani de pace pe care 
i-am trăit, pentru ca și copiii și 
nepoții mei să trăiască tot in pace 
și în fericire. îmi exprim aprobarea 
deplină față de noua 
României de reducere 
telor. efectivelor și 
militare cu 5 la sută, 
care o voi concretiza într-un 
hotărît cu prilejul referendumului 
de Ia 23 noiembrie.

în noul port care se construiește 
la gura Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, îl întîlnim pe inginerul 
Anastase Severin supraveghind 
transbordarea în barje a unei în
cărcături de fosfat din mineralic-

lemnului a împlinit 25 de ani de 
cind a luat ființă, dar dacă ju
decăm lucrurile după structura 
pe virste a lucrătorilor săi, vom 
vedea că de fapt noutatea, dez
voltarea sînt cuvinte la ordihea 
zilei pentru că aici mai mult 
de jumătate dintre cei ce lucrea
ză sînt tineri. 50 la sută sînt 
femei, iar la secția de chibrituri 
(cunoașteți chibriturile de Gher
la — cele care intr-adevăr se a- 
prind dintr-o singură mișcare ?) 
media de vîrstă este de 22 de 
ani. Combinatul produce o gamă 
largă de produse (de la placai 
la mobilă), avînd importante an
gajamente pentru export, anga
jamente care sînt respectate la 
zi. Produsele de înaltă cali
tate purtind marca C.P.L. Gher
la iși află destinatarii în țări de 
pe trei continente.

Nouă este și fabrica de sticlă, 
înființată acum 11 ani. unde ti
neretul reprezintă o covîrșitoare 
majoritate. S-a pornit cu o gamă 
de 30 de sortimente si s-a ajuns 
în prezent la ...2 000 de modele 
noi. care în proporție de 90 la 
sută sînt solicitate la export de 
țări cu o îndelungată si reputată 
tradiție, ca R.F.G., Anglia, Elve
ția. Franța. Irlanda. Canada. 
Statele Unite. Aceste succese se 
datorează in primul rind mobi
lității colectivului de creație, 
care se străduiește să ..țină pa
sul" cu cererea pieței, dar mai 
ales capacității de organizare si 
de reprofilare a producției pe 
care colectivul , de ingineri, 
tehnicieni și muncitori de la 
această întreprindere au do
vedit-o de atitea și atitea ori in 
momentele hotăritoare. Atelierul 
de creație dispune de cadre bine 
pregătite, treizeci la sută dintre 
acești artiști industriali avînd 
studii superioare de specialitate. 
Specificul muncii la această în
treprindere cere multă migală, 
multă pasiune, multă dăruire 
profesională. Aceasta presupune 
un climat favorabil și mai ales 
o grijă deosebită pentru condi
țiile de viată și activitate. Si nu

Euqen URICARU
(Continuare în pag. a IV-a)
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BINA PREGĂTIRE A ADUNĂRILOR GENERALE
premisă importantă pentru

înfăptuirea măsurilor adoptate
Stabilirea tematicii pentru adună

rile generale ale comuniștilor sem
nifică un moment important in pre
gătirea și desfășurarea cu succes a 
acestora. Dar numai un moment. 
Nu-i suficient ca biroul unei orga
nizații de bază să stabilească o or
dine de zi orientată spre preocupă
rile esențiale ale colectivului de 
muncă în mijlocul căruia acționează. 
Așa cum demonstrează practica cu
rentă a muncii de partid, nivelul 
dezbaterilor într-o adunare este în 
bună parte determinat si de calitatea 
referatelor, analizelor și informărilor 
prezentate. „Adunările generale nu 
sînt un club de discuții abstracte — 
sublinia in acest sens secreta
rul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — ci ele 
reprezintă cadrul politic cel mai 
adecvat in care se iau hotăriri me
nite să ducă la aplicarea întocmai a 
politicii partidului".

Experiența muncii de partid arată 
că adunarea generală poate determi
na o temeinică soluționare a proble
melor economice. Așa, de exemplu, 
de fiecare dată, adunările generale 
ale organizației de bază din secția 
mașini grele de la întreprinderea con
structoare de mașini din Reșița, ca 
urmare a prezentării unor referate a- 
nalitice, se caracterizează prin dezba
teri vii, interesante, participanții care 

. iau cuvîntul vorbesc în deplină cu
noștință de cauză, critică anumite si
tuații. fac propuneri. Și tot de fie
care dată, rod al deliberărilor colec
tive. sînt adoptate planuri de măsuri 
cu prevederi clare, cu termene și 
responsabilități precise. De pildă, la 
una din recentele adunări generale 
din acest an a fost supusă atenției 
comuniștilor examinarea rezultatelor 
privind creșterea productivității
muncii, îmbunătățirea fluxurilor
tehnologice și sarcinile pentru peri
oada următoare. Erau suficiente mo
tive pentru ca vorbitorii să fie ten
tați să se refere mai mult la succese 
și să se declare satisfăcuți de munca 
lor, deoarece colectivul secției, în 
ciuda unor dificultăți, reușise să ob
țină rezultate bune la principalii in
dicatori de plan, inclusiv în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii. Numai că cei care au întocmit 
referatul au preintîmpinat crearea 
Unei atmosfere de automulțumire, 
punînd accentul pe relevarea nea
junsurilor, pe depistarea de noi re
zerve pentru a pune mai bine în 

toate acestea văzute in lumina efi
cienței muncii J9QlitifQ.-organijatori.ee 
desfășurate de, ' biroul organizației 
de bază, a îndeplinirii sarcinilor în
credințate merhbrndr “Re partid.

„Tema si componenta colectivului 
de redactare a referatului, ne spune 
secretarul biroului organizației de 
bază, tovarășul Ion Telescu. au 
fost anunțate comuniștilor la adu
narea precedentă, așa cum de 
altfel procedăm întotdeauna. Comu
niștii Valentin Maxim și Ilie Izvo- 
reanu s-au interesat de situația re
buturilor, de folosirea fondului de 
timp, de utilizarea mașinilor și uti* 
lațelor in schimburile II și III. Emi- 
lian Achim a urmărit modul in care 
sînt asigurate locurile de muncă cu 
sculele necesare. In atenția lui Ma
cedon Pop s-a aflat productivitatea

muncii in sectorul mașinilor cu co
mandă numerică. Președintele comi
tetului
secție. Gheorghe Despa, s-a infor
mat despre desfășurarea activității 
de ridicare a calificării personalului 
muncitor. Timp de mai multe zile, 
ei au consemnat la fața locului o 
multitudine de aspecte, au consultat 
un număr cit mai mare de oameni, 
fie că erau sau nu membri de partid. 
Apoi colectivul de redactare s-a in- 
tilnit cu biroul organizației de bază 
și împreună au selectat cele mai 
semnificative date. Au cumpănit cu 
deosebită grijă alegerea exemplelor 
negative. Sub conducerea unui mem
bru al biroului s-a trecut la redac
tarea referatului, după care, cu cîte
va adăugiri, biroul l-a aprobat". 
Bine pregătită, adunarea generală a 
comuniștilor s-a desfășurat intr-un 
climat de exigență, constructiv, ceea

organizației sindicale din

importante, cu cit este vorba de un 
compartiment de concepție, care are 
atribuții exprese și de permanență 
in a căuta noi căi de creștere a pro
ductivității muncii cu efecte pe an
samblul ■ întreprinderii.

De bună seamă, în unele situații, 
prin intervențiile participanților, spi
ritul combativ, critic, constructiv se 
poate afirma și într-o adunare gene
rală insuficient pregătită. Birourile 
organizațiilor de bază au însă obli
gația ca, printr-o bună pregătire a 
adunărilor generale, să asigure încă 
din start condițiile unor dezbateri la 
obiect, direcționate spre găsirea so
luțiilor celor mai adecvate la pro
blemele cu care se confruntă un co
lectiv 
biroul 
secția 
napii 
cind 
tilor 
ridicare

însemnări 
despre activitatea 

unor organizații 
de partid 

din municipiul Reșița

ce a favorizat adoptarea de măsuri 
concrete. O bună parte dintre ele au 
fost neîntîrziat aplicate ca, de pildă, 
întărirea asistenței tehnice in schim
burile II și III, amenajarea locuri
lor de depozitare a pieselor, verifi
carea periodică a aparatelor de mă
sură și control, repartizarea mai ju
dicioasă a tinerilor pq Ungă munci
tori cu experiență profesională.

In secția proiectări tehnologii pen
tru motoare diesel și compresoare 
din aceeași întreprindere s-a desfă
șurat însă o adunare de partid ale 
cărei rezultate nu aveau cum să fie 
bune. Tema discuției : modul în 
care ■ a acționat colectivul în di
recția realizării sarcinilor privind 
creșterea productivității 
Au luat cuvîntul doar patru membri 
de partid, care au vorbit pe scurt 
despre... importanța creșterii produc
tivității muncii. Apoi a fost adoptat 
„un plan de măsuri", de fapt trei 
formulări generale, care nu implicau 
nici o angajare, nici o răspundere. 
Șr nici nu se putea ca adunarea ge
nerală să determine inițierea de ac
țiuni riguroase și stabilirea de sar
cini concrete, de vreme ce referatul 
prezentat a cuprins doar cîteva date 
statistice și înșiruirea unor realizări, 
pe diferite compartimente. în acest 
domeniu. Despre neîmpliniri deter
minate de cauze obiective sau mal 
puțin obiective nu s-a amintit ni
mic. Firesc ar fi fost ca referatul să 
fi conținut o analiză profundă a sta
diului realizării sarcinilor ce revin 

.secției din programul intreprinderii 
de creștere a productivității muncii, 
a modului în care comuniștii și-au 
onorat răspunderile încredințate, a 
dificultăților întîmpinate și, pe aceas
tă bază, să fie trase concluzii pen
tru activitatea de viitor. Și este cu 
atit mai regretabilă abordarea super
ficială a unei asemenea probleme

de muncă. Așa a procedat și 
organizației de bază din 
aglomerare de la Combi- 

siderurgic din Reșița atunci 
a supus atenției comuniș- 
examinarea posibilităților de 

a calității producției de 
aglomerat și var metalurgic. Co
lectivul de redactare a pus un deo
sebit accent pe modul in care fie
care din cei 47 de membri de partid 
ai organizației și-a îndeplinit atit 
propriile obligații profesionale, cît și 
îndatorirea comunistă de a mobiliza 
pe tovarășii săi de muncă la înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
producție. în referat, toate neajun
surile constatate au fost puse in re
lație directă cu răspunderea comu
niștilor fată de asigurarea parame
trilor calitativi ai producției. „Eu 
consider, și practica activității de 
partid mi-a întărit această convin
gere, că fără nominalizarea celor 
răspunzători de o situație sau alta 
un referat nu poate contribui la sen
sibilizarea participanților la o adu
nare generală, la stimularea unei 
atitudini Critice și mai ales autocri
tice" — ne spune tovarășul Csepei 
Csaba, secretarul biroului organiza
ției de bază. într-adevăr, cei care 
au luat cuvîntul și-au însușit critici- 
le formulate in referat și s-au anga- 

■jat să Ie înlăture neîntîrziat. Și, la 
puțin timp de 
prin aplicarea 
s-a îmbunătățit 
în «sectoarele 
dozare.

Comitetele de
mari unități industriale din Reșița 
se pot mindrl cu organizații de bază 
model. Nu însă cu toate. Indiscuta
bil, un sprijin diferențiat acordat 
„organizațiilor de bază din partea 
celor două comitete de partid, ini
țierea unor schimburi de experiență 
eficiente, îndeosebi în ce privește 
pregătirea adunărilor generale, vor 
fi în măsură să determine creșterea 
capacității politico-organizatorice a 
organizațiilor de partid din aceste 
întreprinderi, a forței lor de mobili
zare a colectivelor de oameni ai 
muncii pentru îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor de plan ce le revin în 
actualul cincinal.

O ABORDARE MULTILATERALĂ 
A FENOMENELOR DEMOGRAFICE

Politica promovată în domeniul de
mografic de partidul nostru după 
Congresul al IX-lea se caracterizea
ză prin abordarea conștientă și de
cisă, de pe pozițiile cunoașterii, în
țelegerii si influențării, a fenomene
lor care privesc efectivele populației, 
în primul rind a natalității. Inter
pretarea justă și responsabilă a di
namicii efectivelor populației, la ni
velul consecințelor majore pe care 
această dinamică le are față de pro
gresul societății, atit actual cît . și 
de perspectivă, fată de înseși des
tinele patriei și viitorul națiunii 
noastre socialiste, a determinat ri
dicarea politicii demografice 
gul de politică de stat.

Fenomenele demografice 
constituit insă întotdeauna 
cursul timpului obiectul unei atenții 
majore din partea factorilor de de
cizie. Cu toate că efectivele popu
lației au o importantă deosebită in 
asigurarea progresului, preocuparea 
fată de mișcarea indicatorilor demo
grafici a fost adesea limitată la cer
cul restrîns al specialiștilor, incit și 
atitudinea tinală fată de dinamica a- 
cestor indicatori era adesea de ex
pectativă. O asemenea abordare pre
zenta mari riscuri economice, socia
le. istorice, răspunderea pentru des
tinele unui popor neputînd fi des
prinsă de răspunderea fată de 
asigurarea efectivelor umane cores
punzătoare.

Astăzi. în țara noastră, stabilirea 
indicatorilor demografici de per
spectivă se face — asemenea tuturor 
componentelor principale ale crește
rii calității vieții, tuturor obiective
lor dezvoltării economice si sociale 
— în cele mai înalte forumuri ale 
partidului si ale democrației noastre 
muncitorești revoluționare, acolo și 
atunci cind se definitivează, con
form voinței întregului popor expri
mate de reprezentanții lui direcți, 
coordonatele mersului înainte al so
cietății. Drebt urmare, și răspunde
rea desfășurării unei politici demo
grafice active, a educației pentru în
tărirea familiei și creșterea natali
tății. a asigurării condițiilor com
plexe ale ocrotirii sănătății mamei

si copilului, ale sprijinirii familiilor 
cu multi copii constituie sarcini per
manente pentru organele și organi
zațiile de partid, pentru consiliile 
populare și toate organele și orga
nizațiile de stat sau obștești care au 
atribuții educaționale ori de asigu
rare a condițiilor de muncă și viață.

Desigur, varietatea elementelor 
care influențează comportamentul 
demografic și dinamica efectivelor 
populației, modul de a le aborda 
(nu de pe pozițiile contemplării sta
tistice. ci ale influențării programa
te). faptul că aceste fenomene, atit

a minimaliza rolul și importanta cer
cetării centralizate a fenomenelor și 
tendințelor demografice, trebuie spus 
că. in ceea ce privește dinamica e- 
fectivelor populației, ocrotirea sănă
tății. calitatea vieții în general, cer
cetarea dispersată teritorial are a- 
vantaiul de a fi ancorată direct în 
realitate, inspirată și axată be prac
tica de zi cu zi și pe cerințele strin
gente ale vieții. Pot fi sesizate pe 
această cale tendințele demografice 
încă din faza lor incipientă, iar 
dezbaterea operativă a concluziilor 
cercetărilor in comisiile județene de

la ran-

nu au 
in de- 1 CASA CU MULȚI COPII i J — semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii j

de complexe, sînt legate nemijlocit 
de viata oamenilor, in înțelesul cel 
mai direct al cuvîntului — Implică, 
de la bun început, cunoașterea cit 
mai exactă, urmărirea atentă și a- 
vizată a fenomenelor și tendințelor, 
a cauzelor, condițiilor și consecințe
lor lor. a tuturor elementelor care 
determină, influențează sau exprimă 
evoluția efectivelor populației.

Una dintre cele mai importante căi 
ale acestei cunoașteri este cerceta
rea științifică in domeniul demogra
fiei. în special în ultimii ani s-a 
extins o modalitate oarecum speci
fică de cercetare. Principalele ei 
trăsături sint descentralizarea, cu
prinderea unor efective foarte largi 
de specialiști în demografie sau în 
domenii tangente cu demografia care 
activează pe întreg cuprinsul țării. 
Este rezultatul existenței in toate ju
dețele a unor comisii de demogra
fie. al dinamizării activității aces
tora de cătrfe comitetele județene de 
partid și consiliile populare, precum 
si al îndrumării sistematice pe ca
lea cercetării aplicate, cit mai strîns 
legate de practică, de către Comi
sia Națională de Demografie. Fără

demografie — Care activează in ca
drul consiliilor populare ale județe
lor — oferă, posibilitatea interven
ției prompte a factorilor de deci
zie. Cuprinderea in activitatea de 
cercetare a practicienilor din cele 
mai diverse domenii — activiști de 
partid și de stat, statisticieni, me
dici. pedagogi, juriști, economiști, oa
meni de cultură — îi asigură un 
orizont larg de preocupări, cuprin
derea fenomenelor demografice în 
toată complexitatea lor. atit in ceea 
ce privește condițiile care le in
fluențează. cit și în ceea ce pri
vește consecințele pe care le de
termină.

Practic, fiecare comisie județeană 
de demografie iși întocmește pro
priul program de studii și cercetări, 
pornind, bineînțeles, de la preocupă
rile si specificul vieții economice și 
sociale din zonă. Concomitent. Co
misia Națională de Demografie con
turează o anumită tematică, mai ales 
în perspectiva desfășurării unor co
locvii zonale. Aceste colocvii repre
zintă prilejuri aparte de analiză a 
celor mai semnificative concluzii, de 
schimb de experiență între toți aceia

partid din cele două

la această adunare, 
măsurilor adoptate 
simțitor activitatea 

de cocsare si de
muncii.

Voineasa a intrat in circuitul celor mai solicitate stațiuni de odihnă din țară
Foto : Eugen Dichiseanu
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Fapte, inițiative, preocupări

Valorificarea superioară
a resurselor locale

materialelor . 
dimensiuni 
din între- 
de tricota-

acestui

direct 
PODU- 

a fost 
largă 

evalua - 
de

locale

1986 este primul an 
de activitate al între
prinderii județene de 
producție industrială 
și prestări servicii 
Vrancea. La sfirșitul 
lunii octombrie, colec
tivul de muncă rapor
ta o depășire substan
țială a sarcinilor de 
producție si onorarea 
integrală a prevederi
lor de plan pe între
gul an Ia export. Care 
este explicația 
succes ?

Cu sprijinul 
al consiliului 
Iar județean 
declanșată o 
acțiune de
re a resurselor 
materii prime 
si a materialelor re
cuperabile care pot fl 
valorificate de între
prindere. Nu au fost 
neglijate nici posibili
tățile cooperării cu 
unități industriale. Ex
ploatarea resurselor 
locale a mai avut în 
vedere si un alt o- 
biectiv pe care îl 
menționăm, cu subli
nierea eficientei lui 
în perspectivă : între
prinderea să devină si 
furnizor de materii 
prime si materiale 
pentru unităti econo
mice din iudet. mai 
cu seamă în domeniul 
construcțiilor si al 
materialelor de con
strucții. Directorul în
treprinderii județene 
de producție indus
trială si prestări ser
vicii Vrancea. Ion 
Doldor. ne-a pus la 
dispoziție 9 docu
mentație bogată in a- 
cest sens. Am aflat 
astfel că unitățile in
dustriei confecțiilor si 
tricotajelor din iudet 
furnizează unității 
materiale refolosibi
le pentru capacități de

prelucrare : fire, ma
terial de umplutură 
pentru saltele si- plă- 
pumi. O altă capaci
tate . de producție a 
fost profilată ne valo
rificarea 
de mici 
provenite 
prinderile
ie. din care se reali
zează articole de îm
brăcăminte pentru a- 
dulti si copii, o gamă 
largă de accesorii ne
cesare industriei con
fecțiilor si tricotaje
lor. Se are în vede
re ca în viitor cele 
două capacități să fie 
extinse la nivelul re
surselor existente în 
județ, urmărindu-se o 

•mai bună valorificare, 
prin perfectionarea 
tehnologiilor de pre
lucrare. diversificarea 
gamei de produse fi
nite și creșterea cali
tății acestora.

Resursele lemnoase 
si mai cu seamă can
titățile de materiale 
recuperabile proveni
te din prelucrarea șl 
industrializarea aces
tora se află la baza 
organizării altor acti
vități de producție. 
Aceste materiale se 
regăsesc astăzi in 
mobilier de mici di
mensiuni. uși. ferestre, 
obiecte de uz casnic si 
gospodăresc, lădite so
licitate în livezile si 
podgoriile județului. 
Nu a fost neglijată 
nici răchita, din care 
se confecționează o 
gamă largă de împle
tituri. preconizindu-se 
ca acest material să 
fie substanțial asigu
rat prin înființarea 
unor culturi de răchi
tă pe terenuri degra
date. improprii activi
tăților agricole sau 
silvice.

în ceea ce privește 
preocupările pentru 
asigurarea bazei ma
teriale de producție 
din resurse locale, 
este de menționat fap
tul că. in zona mon
tană. la Andreiasu. se 
va organiza 
rea pietrei 
structie si 
tale. Tot 
montană a 
se preconizează 
ființarea activităților 
de producere a varu
lui industrial. Si cum 
resursele existente în
deamnă la inițiativă, 
mai menționăm ca o- 
biective de viitor or
ganizarea 
de cahle de 
pentru sobe, 
în funcțiune 
instalații de 
bușteni pentru valori
ficarea superioară a 
lemnului provenit din 
doborituri. instalarea 
de generatoare de cu
rent electric la mo
rile prestatoare din 
zona de munte care 
folosesc forța hidrau
lică. energia urmînd a 
fi folosită pentru des
fășurarea propriilor 
activități de produc
ție din zonă. Si nu 
sint lipsite de interes 
nici prevederile referi
toare la organizarea 
unor microferme zoo
tehnice. dezvoltarea 
apiculturii si a altor 
activități care să con
tribuie la valorifica
rea eficientă a mate
rialelor recuperabile si 
refolosibile. a resur
selor locale de mate
rii prime.

exploata- 
de con- 

ornamen- 
în zona 
județului 

în-

producției 
teracotă 
punerea 
a unor 
debitat

Dan 
DRĂGULESCU 
corespondentul 
,;Scînteii’’

Constantin VARVARA 
Ion D. CUCU 
corespondentul „Scînteii

RECUPERAREA
RECONDIȚIQNAREA
REFOLOSIREA

Să începem cu cîteva întrebări 
de strictă, dar și de permanentă ac
tualitate : cum se desfășoară acțiu
nea de recuperare a materialelor re
folosibile din gospodăriile popu
lației in municipiul Birlad. ce re
zultate au obținut in această privin
ță consiliul popular, organizațiile 
componente ale F.D.U.S. ? Și. de a- 
semenea. ce se întîmplă cu aceste 
materiale după ce populația le pre
dă la centrele de colectare ale În
treprinderii județene de recuperare 
si valorificare a materialelor refo
losibile (I.J.R.V.M.R.) ? Ajung ele 
grabnic, operativ, la fabricile prelu
crătoare. la fabricile de hîrtie. sticlă, 
de mase plastice. încit Programul de 
măsuri pentru intensificarea activi
tății de colectare a materialelor re
folosibile să aibă o finalizare cit mai 
deplină ?

Acestea au fost principalele în
trebări adresate unor factori de răs
pundere de la Consiliul popular al 
municipiului Bîrlad, de la I.J.R.V.M.R. 
și F.D.U.S. din localitate. Iar răs
punsurile primite au evidențiat mul
tiple aspecte pozitive ale activită
ții desfășurate în această privință, a- 
tit în municipiu, cît și in comune
le arondate pe acest plan Bîrladu- 
lui.

Stăm mal întii de vorbă cu secre
tarul comitetului executiv al consi
liului popular. El ne spune :

— Problema care ne-a preocupat 
cel mai mult după apariția Progra
mului de intensificare a colectării 
materialelor refolosibile din gospo
dăriile populației a fost aceea a gă
sirii metodei de acțiune celei mai 
potrivite pentru a cuprinde cit mai 
bine, in această acțiune. întreg pe
rimetrul municipiului. Se poate spu
ne că toate cadrele cu munci de răs
pundere in acest domeniu s-au stră
duit să găsească soluții. Am aflat și 
din ziarul ..Scînteia" despre expe
riențele altor municipii si orașe : în 
unele părți. împreună cu organiza
țiile de masă și obștești, se colecr 
tau materialele vechi pe circumscrip
ții. in altele se făcea acest lucru 
global, pe organizații de masă, iar 
in altele se trecuse această răspun
dere exclusiv pe seama F.D.U.S. Am 
considerat că nici una din aceste ex
periențe n-ăr_fi complet satisfăcă
toare la 
deputat 
nit la o 
Iar cu 
nind : ..Cred 
metodă ar fi aceea de a împărți te'

noi. După multe căutări, un 
din, ..Cartierul gării" a ve- 
sesiune a consiliului popu- 
o propunere proprie, spu- 

că cea mai potrivită

NIMIC SĂ NU SE PIARDĂ I
TOTUL SĂ FIE RECIRCULAT 
Șl REFOLOSIT IN ECONOMIE

ritoriul orașului după zonele de răs
pundere ale deputatilor si secreta
rilor organizațiilor de bază din car
tiere. Aceștia, pe filierele organiza
torice proprii, ar putea duce cel mai 
bine această muncă Ia bun sfirșit".

— Si cum s-au petrecut lucrurile ?
— Am împărțit orașul în 14 părți 

Incit de aceeași zonă să răspundă 
2—3 dcnutati și 2—3 secretari ai or
ganizațiilor de bază. In acest cadru, 
deputății răspund si coordonează, in 
primul rind. activitatea comitetelor 
de cetățeni si a comitetelor asocia
țiilor de locatari, iar organizațiile de 
bază P.C.R. — activitatea U.T.C.,

comisiei de femei din cartierul Po- 
deni. s-au dovedit 
gospodine, săritoare 
zultatele muncii lor 
au avut de adunat 
au realizat 62 ; la textile, în loc de 
3 tone, au obtinut 6 tone, iar la 
cioburi de sticlă, in loc de 100 kg, au 
realizat 460 kg. Dar nu numai can
titățile ' 
se par 
todele 
lucru.

— Care sînt aceste metode ?
— Trebuie să știți că deosebit de 

importantă este buna organizare a

și acum bune 
la treabă. Re

in 1986 ? La fier 
21 de tone, dar

de materiale refolosiblle mi 
importante, ci mai ales me- 
prin care au reușit acest

Puțin cite puțin... 
se adună mult
însemnări din municipiul Bîrlad

comisiilor de femei si O.D.U.S. Fle
care zonă cuprinzînd ca populație a- 
proximativ 6 000 de oameni, activi
tatea e ușor de coordonat. Viata a 
verificat că metoda 
bună, 
sint 1 
piui i 
care 
tării i 
unele sortimente le-a depășit 
substantial.

Iată situația colectării la 
palele sortimente : planul total 
fier a fost de 1 779 tone, din care 
am realizat „Ia zi" 2 383 tone. Ia 
textile a fost de 125 și am realizat 
162, la hirtie fată de un plan 
242 tone am 
fine. Ia cioburi de sticlă, cetățenii 
și-au propus la începutul anului să 
adune sl să depună la centre 15,6 
tone si au depus 68 tone.

Cum au procedat, concret, cetă
țenii pentru obținerea acestor rezul
tate bune ? în timpul unei deplasări 
prin oraș, pe la cele 14 centre de 
colectare, discutăm și cu unii din
tre activiștii organizațiilor de masă 
respective.

— Femeile, ne spune președinta

aplicată este
Dovada cea mal elocventă 

faptele. Nu numai că munici- 
nostru si-a îndeplinit sarcinile 

colec- 
dar la 
în mod

îi revin în domeniul 
materialelor refolosibile.

princi-
la

de 
colectat 276 tone, in

muncii de lămurire duse de Ia om 
la om. Multi dintre cei la poarta că
rora am bătut invitîndu-i să pre
dea hîrtie veche, cioburi de sticlă sau 
fier ne spuneau la început, scuzîn- 
du-se. că nu au asemenea materia
le. ..Cum. i-am întrebat, nu mai a- 
veti in casă nici o revistă, nici un 
ziar vechi ?“. Și aflăm că așa „cite- 
va ziare si reviste vechi se mai gă
sesc". dar că pentru moment nu au 
zeci de kilograme de maculatură. 
Or. așa i-am lămurit pe oameni că 
nu ne propunem să ne realizăm pla
nul de colectare de la o singură fa
milie. că am 
arată că dacă 
rii ar preda 
de hîrtie. cît
tă. s-ar realiza nu mai puțin de 2 300 
de tone ! Și asta pe săptămînă !

Acum obținem, cu regularitate, de 
la fiecare familie nu 100 de grame, 
ci cel puțin 1'2 kilograme pe săp- 
tămină. Iată cum. multumindu-ne cu 
puțin, obținem mult !

Pe loan Moișanu. președintele co
mitetului de cetățeni din circum
scripția nr. 38. îl întilnim chiar în 
preaima primăriei. Se ducea la ..șe
dința săptăminală".

făcut un calcul care 
fiecare cetățean al tă- 
săptăminal 100 grame 
are în medie o revis-

— Ce se petrece la această „șe
dință săptăminală" la primărie ?

— La noi. la Bîrlad. de colecta
rea materialelor refolosibile se in
teresează în cea mai mare măsură 
si primarul, si deputății, dar si ce
tățenii. Venim săptămînal la primă
rie toti responsabilii organizațiilor 
de masă să dăm un raport asupra 
muncii depuse în ultimele zile in 
privința colectării. In funcție de re
zultatele obținute sintem orientați 
spre prioritățile ce se impun pen
tru zilele următoare. De pildă, dacă 
ne municipiu e rămasă în urmă co
lectarea. să zicem, a sticlei, organi
zațiile se vor ocupa săptămînă vii
toare cu prioritate de colectarea a- 
cesteia — si așa. mai departe. A- 
ceasta este „metoda de bază" in ac
tivitatea noastră.

— Dv. cu ce rezultate vă pre
zentați azi la „ședința săptăminală"?

— Cu rezultate bune. Am recu
perat de la începutul anului si pină 
acum 23 tone de fier și am avut de 
colectat 22. La hirtie am recuperat 
7.1 tone si am avut in plan numai 
6 tone. Si așa mai departe.

— Care credeți că e „secretul" 
succesului ?

— In primul rînd. modul cum ți
nem legătura cu consiliul popular al 
municipiului. Dar la acest lucru tre
buie să adaug si unele idei si ini
tiative ale cetățenilor, aprobate de 
consiliul popular și înfăptuite in o- 
rasul nostru. De pildă : comitetul de 
cetățeni e alcătuit din 9—11 oameni 
aleși de cetățeni. In raza de acti
vitate a unui comitet sînt 30—40 de 
străzi. Pentru că numărul membri
lor comitetului este mai mic decit 
numărul străzilor, fiecare comitet de 
cetățeni și-a format, pentru fiecare 
stradă, „subcomitete de ajutor" com
puse din 3—4 oameni. Știu, că și co
misiile de femei au procedat simi
lar. de asemenea. Organizațiile De
mocrației si Unității Socialiste. In a- 
cest fel. ramificațiile respective cu
prind nemijlocit, ca să mă exprim 
asa. toată populația care locuiește in 
raza noastră de activitate. Cîștigul ? 
Munca de la om la om e mult mai 
ușor de intăptuit : fiecare membru 
al comitetului si al subcomitetului 
are vecini, prieteni, rude. Si. ori
cum. altfel discuți si convingi cind 
stai de vorbă cu un prieten, cu un 
vecin, pe care il îndemni 
ne duminica in fata casei 
le vechi din gospodărie...

Am înfățișat cîteva din 
de lucru folosite de consiliul popu
lar municipal și organizațiile ob
ștești din Bîrlad. care au dus la co
lectarea unui volum de materiale 
vechi cu mult mai mare decit cel 
planificat. Sint metode sirpple. ge
neral aplicabile. Dar care, așa cum 
se exprima președintele consiliului 
municipal al F.D.U.S.. „dau rezul
tate numai dacă sint aplicate con
secvent. sistematic".

să adu- 
materia-

metodele

Gh. GRAURE

ale căror activități și preocupări au 
legătură cu fenomenele demografice.

Bunăoară, tematica difuzată în a- 
cest an cuprinde, ca un capitol prio
ritar. multiplele aspecte legate’ de 
sănătatea și trăinicia familiilor. Con
cret. au fost recomandate teme cum 
ar fi : modificări in funcțiile și a- 
tributiile familiei determinate de 
transformările construcției vieții 
noastre socialiste ; dimensiunea op
timă a familiei : concept si’ forme 
de realizare ; evoluția numerică a 
familiei în ultimele decenii ; con
ceptul de sănătate a familiei ; pro
blemele și conviețuirea in familie a 
mai multor generații ; evoluția unor 
indicatori demografici legați de con
stituirea si trăinicia familiei ; inten
sitatea ocupării femeii în producție ; 
implicațiile legate de creșterea di
mensiunii familiei ; educația pentru 
viata de familie.

Ne vom opri la o temă (tineret, 
familie-natalitate) pentru a arunca 
o privire sumară asupra modului in 
care s-a materializat in activitatea 
de cercetare. Iată numai cîtava din 
studiile efectuate în cadrul comisii
lor județene de demografie : „Fami
lia. factor de bază în pregătirea ti
neretului pentru viață și viata de 
familie" (Bihor). „Evaluarea nive
lului de pregătire a tineretului pen
tru viata de familie" (Botoșani), 
„Componentele educației sanitare și 
rolul ei in formarea opiniei pro-fa- 
milie în rindul tineretului" (Dolj), 
„Rolul copiilor în consolidarea cu
plului familial tînăr" (Ialomița). „A- 
deziunea tineretului la formele de e- 
ducatie sanitară privind viata de fa
milie" (Cluj), „Tineretul și concep
tul de familie" (Tulcea).

Exemple tot atit de bogate in
clud temele ancorate direct in pro
blematica ocrotirii sănătății (in spe
cial acelea care privesc combaterea 
sterilității si infertilității). ale miș
cării populației in teritoriu, parti
cipării femeilor la viața economică 
si socială, precum și CQle vizind 
forța de convingere a diferitelor for
me și modalități de educație.

Numărul și valoarea de conținut 
a acestor studii nu influențează insă 
in mod automat, de la sine, evo
luția indicatorilor demografici. Efi
cienta lor depinde de seriozitatea și 
promptitudinea cu care sint avute in 
vedere in activitatea curentă, fie in 
domeniul muncii de educație și al 
ocrotirii sănătății, fie în general în 
domeniul activităților sociale.

Serqlu ANDON

0 gamă variată 
de îmbrăcăminte 

pentru sezonul rece
Buletinele meteorologice se gră

besc să anunțe modificări de tem
peratură. Fapt firesc, în plin no
iembrie. Pentru sezonul rece, oa
menii prevăzători iși completează 
garderoba. Raioanele specializate 
ale magazinelor comerțului de stat 
cunosc o mare afluență de cumpă
rători de toate virstele. Pentru a, 
facilita opțiunile cumpărătorilor, 
Fănica Georgescu, directorul intre
prinderii bucureștene- „Cocor", ne-a 
spus : „Am fost prezentă, alături 
de merceologii intreprinderii, in 
multe fabrici de confecții din țară 
pentru alegerea celor mai bune și 
diverse mărfuri necesare magazi
nului, în pas cu linia modei inter
naționale. Pentru femei se reco
mandă bluzoane din volvatir im
primat si fuste din stofe uni și ca
rouri, realizate de întreprinderi re
putate din București sau Craiova, 
paltoane și înlocuitori de paltoane 
in formă de trapez, cu umeri ampli, 
cu buzunare aplicate, minecă raglan 
sau clasică, furnizate de unitățile 
din Craiova. Arad și altele, com- 
pleuri în culori pastel sau uni lu
crate cu măiestrie la Arad și „Arta 
modei" — București. Pentru băr
bați se recomandă pantaloni din 
stofă pepit sau carouri (mici sau 
mari), plisați în talie, cu sau fără 
manșetă, costume la doi sau patru 
nasturi de la furnizori din Tîrgu 
Secuiesc, Miercurea-Ciuc, Bucu
rești. Se poartă paltoane cu și fără 
glugă, intr-o variată gamă coloristi- 
că. din tercot căptușit, cu blană 
sintetică detașabilă. Pentru iubito
rii de sport s-au pus în vinzare 
costume de schi din relon matlasat. 
într-o diversitate de culori, trenin
guri, pulovere in variate modele și 
geometrii coloristice. Tot pentru se
zonul rece se recomandă, atit pen
tru femei, cît și pentru bărbați, sa
lopetele matlasate cu jachete 
același material.

Imbinînd linia clasică cu cea 
dernă, fabricile de confecții 
livrat raioanelor specializate 
magazinelor comerțului de stat 
întreaga tară o multitudine 
creații vestimentare menite să 
tisfacă orice gusturi și preferințe.

Un obiect util 
în orice gospodărie: 
mașina de cusut

„Ce mașină de cusut mă sfătu- 
iești să-mi cumpăr?" — se adresa o 
gospodină, deunăzi, vecinei ei de 
apartament. „Camelia — i-a răs
puns aceasta prompt. Mi-am cum
părat și eu una și merge strună".

Iată cîteva caracteristici ale ma
șinii de cusut „Camelia" : este es
tetică, funcțională, modernă. Meș
terii reputatei fabrici „Cugir" s-au 
străduit să îmbine intr-un tot uni
tar caracteristicile amintite. Cu as
pect de mobilă — poate fi ușor 
transformată, după folosire, in 
masă pentru radio sau televizor ori 
în birou pentru școlari — „Came
lia" se integrează armonios interio
rului oricărei locuințe. în ce pri
vește caracteristicile tehnice ale 
acestui obiect de uz îndelungat, ele 
sint prezentate detaliat in pliantele 
care o însoțesc la cumpărare. Spi
cuim cîteva dintre acestea : antre
nată la pedală, mașina de cusut 
„Camelia" poate executa cusături 
in zigzag cu întrebuințări multiple 
(bordurat, surfilat, aplicații, mono
grame simple, ajurat, montat dan
telă. realizat broderie străpunsă). 
Mai concret spus, se pot executa 6 
cusături utilitare și 13 cusături cu 
ajutorul accesoriilor.

Cele trei tipuri de mașini de cu
sut „Camelia" — tip masă cu picior 
metalic, masă simplă și masă mo
bilă — se pot procura, la preturi 
accesibile, din magazinele speciali
zate ale comerțului de stat din Ca
pitală și din întreaga țară. Un per
sonal calificat, aflat la dispoziția 
cumpărătorilor în cadrul acestor 
magazine, vă poate introduse de la 
bun început in tainele funcționării 
acestei mașini atit de practice și 
de necesare oricărei gospodine.

Marta CUIBUȘ

din

organijatori.ee
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O cerință esențială:

PLANUL-JUDICiOS FUNDAMENTAT 
LA TOȚI INDICATORII!

Mecanismul acordului global, elaborat sub Îndrumarea nemijlocită a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, a căpătat formă juridică cu șase 
luni in urmă, o dată cu adoptarea de către Marea Adunare Națională 
a Legii privind retribuirea în acord global și în acord direct a perso
nalului muncitor. în esență, se poate aprecia că acest important act nor
mativ are în vedere întărirea legării veniturilor oamenilor muncii de 
rezultatele muncii și stimularea pe această cale a creșterii eficientei eco
nomice. a sporirii aportului fiecărei unităti productive și al forurilor de 
resort Ia valorificarea integrală, superioară a potențialului tehnic, ma
terial și uman de care dispun — obiectiv de cea mai mare însemnătate 
stabilit la Congresul al XIII-lea al partidului.

Cum funcționează în practică acest mecanism ? Ce experiențe s-au 
desprins ? Ce probleme trebuie soluționate pentru aplicarea sa cu efi
ciență superioară ? Sint aspecte pe care le-am supus atenției în cadrul 
dezbaterii pe tema aplicării acordului global organizate cu sprijinul Co
mitetului județean Mureș al P.C.R. și al Ministerului Muncii.

TOATE CONTRACTELE LA EXPORT 
- ONORATE EXEMPLAR!

Răsplata muncii - 
pe măsura rezultatelor 

muncii
„Perfecționările aduse prin noua 

lege mecanismului acordului global 
sint numeroase și de esență — a 
spus Iosif Irimie, vicepreședinte 
al Consiliului județean Mureș de 
control al activității economice și 
sociale. în condițiile noilor regle
mentări, retribuția în acord global 
reflectă nu numai munca depusă 
pentru realizarea și depășirea can
titativă a sarcinilor de plan, ci și 
eforturile făcute de întregul colectiv 
și de fiecare om al muncii în parte 
pentru sporirea producției pentru 
export, pentru valorificarea supe
rioară a materiilor prime, materia
lelor, combustibilului și energiei, 
ridicarea nivelului calitativ al pro
duselor, utilizarea cu înalt randa
ment a capacităților productive. 
Așadar, fiecare om trebuie să înțe
leagă limpede că retribuția sa de
pinde nu numai 
de cit muncește, 
ci și de cum 
muncește, cu ce 
eficiență, cu ce 
spirit gospodă
resc. De aceea, la 
indicația condu
cerii partidului, 
sub îndrumarea 
organelor și or
ganizațiilor de 
partid. în fieca
re întreprindere 
s-au desfășurat 
largi acțiuni de explicare, pină la 
fiecare loc de muncă, a mecanismu
lui acordului global, a semnificației 
noilor reglementări legale".

Cum s-a procedat în mod con
cret ?
• „Pentru ca toți oamenii muncii 

să cunoască prevederile legii, aceasta 
s-a afișat la toate locurile de muncă, 
iar la punctele de informare și do
cumentare politico-ideologică s-au 
organizat consultații colective șl in
dividuale, în cadrul cărora s-au 
prezentat aspecte concrete legate de 
aplicarea noului act normativ". (An
drei Cozoș, contabil-șef la combina
tul chimic „Azomureș" din Tîrgu 
Mureș).
• „în organizarea comitetului de 

partid, s-au desfășurat consfătuiri 
de lucru in toate secțiile de produc- 
țte. lă care au participat activul de 
partid, de sindicat, U.T.C., precum 
și conducătorii locurilor de muncă. 
Materialele prezentate au fost pe larg 
dezbătute și s-au formulat numeroa
se propuneri. Pe această bază, me
todologia aprobată pentru ramura 
noastră a fost adaptată și detaliată 
potrivit specificului activității de la 
fiecare Ioc de muncă, fiind prelucra
tă ulterior cu toți oamenii muncii, 
pe grupe sindicale". (Ioan 'loader, 
inginer-șef cu pregătirea fabricației 
la întreprinderea „Electromureș" din 
Tîrgu Mureș).
• „Pe baza materialelor apărute în 

presă, în special în ziarul „Scînteia", 
s-a reușit să se facă o bună popu
larizare a prevederilor legii, a avan
tajelor formei de retribuire în 
acord global și în acord direct, exem- 
plificîndu-se prin calcule nivelul 
ciștigurilor ce se pot realiza prin 
depășirea sarcinilor de plan, a ex
portului, precum și prin îndeplinirea 
criteriilor și condițiilor stabilite în 
contractul de acord global cu fiecare 
secție și atelier". (Teodor Spineanu, 
secretarul comitetului de partid de la 
Combinatul chimic din Tîrnăveni).

Important este 
ca fiecare om al muncii 
să cunoască sarcinile 

ce-i revin
„Practica a demonstrat că apli

carea acordului global trebuie orga
nizată nu numai la nivelul între
prinderii, ci cit mai în adîncime. la 
unitățile de bază : secția, atelierul, 
sectorul de producție, formația de 
Itfcru sau altele asemănătoare — a 
spus Adrian Neacșu, secretar ad
junct al comitetului de partid de la 
Ministerul Muncii. în acest fel se 
asigură un grad sporit de stimulare 
a personalului muncitor în reali
zarea sarcinilor concrete de plan, în 
finalizarea produselor contractate, 
ceea ce are un efect pozitiv asu
pra îndeplinirii generale a obliga
țiilor contractuale ale unității econo
mice. De altfel, este necesar să sub
liniem că atunci cînd contractul de 
acord global se încheie la nivelul 
secției de producție, de pildă, sar
cinile de producție lunare trebuie 
obligatoriu defalcate pe zile șl 
schimburi, pină la nivelul formații
lor conduse de maistru, al echipelor 
și chiar al muncitorilor care lu
crează individual, pentru a da posi
bilitate tuturor executanților să cu
noască ce au concret de făcut în 
perioada respectivă, să-și organizeze 
corespunzător munca pentru a-și 
realiza obligațiile cu un număr cit 
mai mic de personal.

IAȘI : Instalații 
de mare randament

Specialiștii filialei ieșene a In
stitutului de cercetare și inginerie 
tehnologică pentru sectoare calde 
și metalurgie București au elabo
rat un proiect original pentru o 
nouă instalație de turnare centri
fugală a cilindrilor de laminor cu 
crustă dură. Această instalație s-a 
și realizat în cadrul turnătoriei de 
fontă de pe marea platformă in
dustrială a Combinatului de utilaj 
greu din Iași. Noua instalație, 
realizată in totalitate cu compo
nente românești, are un mare ran
dament. în condițiile unor consu
muri energetice și de feroaliaje di
minuate. (Manole Corcaci).

M-am referit la sarcinile de ordin 
cantitativ, dar și cele de ordin ca
litativ trebuie bine cunoscute de 
participanții direcți la procesul de 
producție. Prin această prismă este 
de la sine înțeles că fiecare contract 
de acord global care se încheie cu 
secția, atelierul sau formația de 
lucru trebuie să cuprindă. în mod 
obligatoriu, producția fizică sau vo
lumul de lucrări ce urmează a fi 
realizate, precizîndu-se, totodată, 
producția de export planificată, cri
teriile și condițiile în raport cu care 
se majorează sau se diminuează re
tribuțiile. mărimea și structura for
mației de lucru și suma globală care 
se acordă pentru producția sau lu
crările contractate. Desigur, con
tractul de acord global se încheie 
anual, dar lunar trebuie nominali
zate producția fizică, exportul și ni
velurile planificate ale criteriilor șl 
condițiilor de realizare a sarcinilor 
de producție".

Acestea sînt cerințe ale legii. Cum 
se respectă în activitatea concretă 
din întreprinderi ?

Prin aplicarea riguroasă a acordului global 

PRODUCTIVITATE ÎNALTĂ, CALITATE 

SUPERIOARĂ, VENITURI SPORITE (II)

„în ultima decadă'a fiecărei luni, 
pe baza rezultatelor efective obținu
te, a preliminărilor pe luna curentă 
și a contractelor economice existen
te. serviciul plan, împreună cu 
serviciul de programare, planifica
re și urmărire a producției și cu re
prezentanți ai secțiilor productive 
de bază întocmesc și difuzează pro
gramele de fabricație pe luna urmă
toare, defalcate pe ateliere, linii 
tehnologice, iar uneori pe echipe 
de lucru — precizează loan Toader, 
de la „Electromureș" din Tîrgu 
Mureș. Pornind de la acestea, sec
țiile de producție întocmesc anexele 
la contractele de acord global la ni
velul formațiilor de lucru, prevăzind 
inclusiv manopera cuvenită pentru 
sarcina de plan ' defatcată pe pro
duse. Astfel, se cunosc din timp 
structura șitiiviahU să?cihiWr de 
producție, precum și fondul de retri
buire corespunzător. Este o activita
te deosebit de complexă avînd in 
vedere varietatea mare a produse
lor care se fabrică la noi; de aceea 
utilizăm «u bune rezultate, și în 
acest scop, calculatorul electronic".

,La combinatul chimic „Azomu- 
reș" s-a considerat că perfectarea 
contractelor de acord global șl în
tocmirea lună de lună a anexelor la 
aceste contracțe trebuie precedate 
de citeva acțiuni pregătitoare — 
apreciază Andrei Cozoș. Astfel, se 
începe cu verificarea modului în care 
tarifele și cotele de retribuire, stabi
lite pe secții, ateliere și instalații, se 
încadrează în fondul de retribuire 
planificat și în sarcina de creștere 
a productivității muncii, luîndu-se 
toate măsurile pentru asigurarea co
relațiilor necesare. După care se în
cheie contractele de acord global, 
conform legii. In fiecare lună, cel 
tirziu in 5 zile după ce se primește 
fila de plan de la centrală, sarcinile 
de producție pentru luna următoare 
sint nominalizate și transmise pe 
subunități sau formații de lucru. 
Zilnic, de Ia serviciul de programa
re, planificare și urmărire a pro
ducției se comunică defalcarea sar
cinilor de plan pe schimburi, secții, 
ateliere și instalații — dare se afi
șează la tablourile de comandă pen
tru a fi cunoscută de toți oamenii 
muncii. De asemenea, lunar, sint 
nominalizate și popularizate sarcinile 
la producția de export, precum și 
consumurile specifice planificate și 
indicii' de calitate stabiliți pen
tru fiecare instalație in parte. Se 
asigură chiar defalcarea pe instala
ții a cheltuielilor planificate de în
treținere și reparații, precum șl a 
celor administrativ-gospodărești. în 
acest fel se creează posibilitatea 
stabilirii răspunderii fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii de la insta
lații, secții, ateliere pentru buna 
desfășurare a producției și utilizarea 
cu eficiență superioară a dotării teh
nice, a resurselor materiale și ener
getice, a timpului de lucru.

Criteriile din contractul de acord 
global au în vedere stimularea spi
ritului gospodăresc pentru economi
sirea resurselor materiale de bază 
din fiecare secție, atelier, instalație. 
Pentru secția de piese de schimb și 
utilaje s-a stabilit drept criteriu în
cadrarea cheltuielilor materiale to
tale efective ale comenzilor de piese 
de schimb și recondiționări în nive
lul antecalculat, planificat pentru 
activitatea respectivă".

Ce soluție s-a adoptat pentru în
cheierea contractelor de acord glo
bal la instalațiile dependente unele

cronica întrecerii socialiste
ROMAN : Manipulatoare 
pentru linii tehnologice
Paralel cu preocupările pentru 

lărgirea gamei si sporirea perfor
mantelor tehnice si calitative ale 
masinilor-unelte pentru prelucrarea 
lemnului pe care le produc, con
structorii de mașini de la între
prinderea mecanică din Roman 
realizează acum si elemente inter
mediare de ne liniile tehnologice, 
menite să ducă la mărirea gradu
lui de mecanizare si automatizare 
a fluxurilor de fabricație. Astfel, 
ei au început fabricarea unor ma
nipulatoare acționate hidraulic, 
care transportă piesele de la o 
mașină la alta. în funcție de nece
sitățile si ordinea de prelucrare. 
Folosirea acestora va permite creș- 

de altele din punct de vedere teh
nologic ?

„Referindu-mă la contractele de 
acord global, se cuvine precizat că 
acestea sînt încheiate în raport cu 
condițiile concrete din combinat, 
deci se ține seama de interdepen
denta dintre formațiile de lucru și 
secții și de contribuția tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii la 
realizarea unor produse. De pildă, 
pentru îngrășăminte s-a încheiat un 
singur contract pentru secția de în
grășăminte complexe (NPK) și sec
ția de îngrășăminte cu azot, con
tract la care «au aderat» cele trei 
instalații de azotat de amoniu și 
nitrocalcar. S-a făcut aceasta de
oarece instalațiile sînt ștrîns legate 
tehnologic ; bunăoară. In instalațiile 
de azotat de amoniu se prelucrează 
soluția de azotat de amoniu obținu
tă la secția de îngrășăminte com
plexe. în același timp, în cadrul 
unei secții sau unui atelier pot apă
rea mai multe contracte, cum este 
cazul atelierului independent de uree, 
melamină și îmbuteliere oxigen, unde 
s-au perfectat trei contracte de acord 
global pentru fiecare produs în 
parte".

De ce apar unele abateri 
de la prevederile legale?
O experiență aparte în privin

ța încheierii contractelor de acord 
global, care ar putea interesa un 
număr mai mare de unități cu acti
vitate complexă, s-a conturat în ca
drul Antreprizei de construcții-mon- 
taj și reparații în industria chimică 
Tîrgu Mureș.

„Desigur, este important ca sar
cinile de plan să 
fie defalcate din 
timp pe formații 
de lucru în ve
derea încheierii 
contractelor de 
acord global — 
precizează Eugen 
Crăciun. conta
bil-șef la an
trepriza aminti
tă. Potrivit spe
cificului nostru, 
de a asigura.ope- 
rativ intervenții 

în unitățile chimice, apare foar
te frecvent necesitatea mobiliză
rii urgente a unor efective de 
oameni de diferite specialități pe 
anumite platforme industriale, ceea 
ce conduce nemijlocit la descom- 
pletarea unor echipe care în mo
mentul respectiv îndeplineau alte 
sarcini de producție. De asemenea, 
trebuie ținut seama că. de multe 
ori. efectuarea unor lucrări de re
parații într-o anumită instalație de
pășește capacitatea de execuție a 
unei echipe, fiind necesar să se 
aducă și alți muncitori. De aceea, 
contractul de acord global îl în
cheiem numai pină la nivelul bri
găzii, sarcinile c'oncrete de execuție 
pe ecjtupe st.abilindu-se jși urmărin- 
du-se'de către conducerea brigăzii. 
Din experiență a rezultaț că prin 
aplicarea acâstei soluții nu apar nici 
un fel de probleme, intrucît se asi
gură repartizarea și utilizarea cores
punzătoare, integrală a forței de 
muncă, existînd posibilități mai bune 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
și obținerea retribuțiilor planificate 
în funcție de aceasta. Ceea ce efec
tiv ne creează greutăți' este faptul 
că în foarte multe situații contrac
tele de acord global sc incheie pe 
baza unei manopere estimate, și nu 
a documentației de execuție, care 
este predată cu intîrziere de bene
ficiari. Sint cazuri în care se incep 
lucrări de reparații, dar documenta
ția sosește abia după citeva luni. 
Astfel se execută lucrări a căror 
manoperă nu se poate determina 
decit in final, după cunoașterea lu
crărilor efectiv executate, cînd se 
calculează și drepturile efective de 
retribuire. Fapt care contravine unui 
principiu de bază, stimulativ, al 
acordului global, și anume de a se 
cunoaște din Timp toate sarcinile de 
plan și cîștigurile ce se pot obține 
prin îndeplinirea acestora".

„Asemenea abateri de la o regulă 
bine stabilită se constată si In alte 
unităti industriale — precizează loan 
Oțelea, directorul Sucursalei jude
țene Mureș a Băncii Naționale. Din 
controalele efectuate rezultă că la 
întreprinderea de prefabricate Un
gheni — Mureș, la „Nicovala" Sighi
șoara și la întreprinderea metalur
gică din Reghin anexele la contrac
tele de acord global nu se iniocmesc 
înaintea începerii lunii de plan, ci 
se completează «postoperative, la 
data cînd se calculează drepturile 
individuale sau în preziua eliberării 
fondurilor pentru plata chenzinei a 
Il-a pe luna expirată. Adeseori, este 
necesară intervenția fermă a orga
nelor de control pentru intrarea în 
legalitate din acest punct de vedere. 
Analizele efectuate au arătat că, de 
regulă, asemenea neajunsuri își au 
rădăcina în modificările frecvente 
intervenite In nivelul și structura 
sarcinilor de plan la producția fi
zică. producția-marfă și export, 
precum și în nenominalizarea prin 
plan a întregii producții-marfă pre
văzute a fi realizate în luna res
pectivă".

Așadar, esențială pentru funcțio
narea cu eficiența scontată a me
canismului acordului global este cu
noașterea la vreme, de către toți 
oamenii muncii, a sarcinilor cantita
tive și calitative pe care le au de 
îndeplinit, pe această bază putîndu-se 
asigura pregătirea din timp, în 
amănunțime, din punct de vedere 
tehnic și organizatoric, a producției.

Comeliu CARLAN 
Gheorqhe GIURGIU

terea substanțială a productivității 
muncii în unitățile de prelucrare 
a lemnului. (Constantin Blagovici).

SATU MARE : Tehnologii 
noi, moderne

în cadrul amplului program de 
modernizare și organizare superi
oară a producției, ce se transpune 
în viață la întreprinderea de utilaj 
minier Satu Mare, au fost intro
duse noi tehnologii, cu efecte eco
nomice însemnate. Inginerul Flo
rin Graur, șeful serviciului de 
pregătire a fabricației, ne-a spus : 
„Este de menționat, în primul rînd, 
tehnologia de broșurare verticală 
a tamburilor pentru electropalane, 
introdusă la atelierul de roți din
țate, care asigură o precizie ridi
cată în prelucrarea reperelor și o

Calitatea si fiabilitatea mașinilor 
electrice fabricate la ÎNTREPRIN
DEREA DE MAȘINI ELECTRICI? 
DIN CAPITALA sînt recunoscute si 
bine apreciate de numeroși parte
neri externi. Aceasta este de alt
fel si explicația faptului ca unita
tea reușește, de mai multi ani. in 
pofida concurentei, nu numai să ex
porte cantități tot mai mari de mo
toare electrice, ci să pătrundă și pe 
noi piețe de desfacere. Tot atit de 
important este faptul că în între
prindere activitatea este astfel or
ganizată încît să poată fi asimilată 
în producție în timp record noi ma
șini electrice sau 
să se modernize
ze rapid, con
form standarde
lor internaționa
le. cele aflate în 
fabricație. '

— Ne-am con
vins din practică 
de adevărul că 
pentru a fi com
petitivi pe piața 
externă trebuie 
să producem mo
toare electrice cu 
performante înal
te. superioare ce
lor existente ne plan mondial — ne 
spune inginerul Aurel Militaru, șeful 
serviciului export din cadrul între
prinderii. Și noi căutăm permanent să 
realizăm acest lucru. De la începutul 
anului si pină in prezent ani livrat 
peste plan partenerilor străini ma
șini electrice în valoare de circa 1,4 
milioane lei. Prin măsurile deose
bite pe care le-am luat în spiritul 
indicațiilor conducerii partidului, 
planul pe luna noiembrie va fi rea
lizat pină la 20 noiembrie, urmind 
ca în perioada rămasă pină Ia sfîr- 
situl lunii să realizăm peste preve
deri alte motoare electrice în va
loare de circa un milion de lei. De 
fapt, angajamentul nostru, al oame
nilor muncii de la I.M.E.B.. este lim
pede : să realizăm planul anual la 
export pină la 15 decembrie.

Care este suportul acestui anga
jament ? Bunăoară, comisia de ex
port din cadrul unității a stabilit ca. 
în cadrul atelierelor, liniilor și for
mațiilor specializate în producția de 
export, o serie de tehnicieni și 
proiectanți să acorde o asistență teh
nică permanentă, astfel încît să fie 
rezolvate operativ toate problemele 
care se ridică și să se asigure toate 
condițiile pentru realizarea ritmică, 
în avans, a fiecărei comenzi.

Calitatea - 
un argument 
hotărîtor

Dotarea cu utilaje moderne a 
întreprinderii de țevi fără su
dură din Zalău asigură un înalt 
grad de mecanizare a producției 

Foto : S. Cristian

creștere de trei ori a poductivitățil 
muncii. La secția de role s-a in
trodus tehnologia de sudare auto
mată în manta a carcaselor la 
rolele de la transportoarele de 
mare capacitate, pe seama căreia, 
o dată cu creșterea productivității 
muncii, se asigură o îmbunătățire 
substanțială a calității sudurii. 
Două noi valoroase tehnologii 'se 
aplică în prezent și la atelierul de 
proiectare a utilajului minier. Este 
vorba de proiectarea asistată de 
calculator a tehnologiei de acest 
profil, prin care productivitatea 
muncii crește de 1,5 ori, precum și 
de tehnologia de galvanizare în 
flux a reperelor, care permite 
acoperirea metalică a unei supra
fețe de 5—6 ori mai mare față de 
vechea tehnologie". (Octav Gru- 
meza).

Totodată, s-a stabilit un control ri
guros al pregătirii fabricației pentru 
producția destinată exportului, care 
are termene de livrare în trimestrul 
I 1987. Astfel, pină la începutul lu
nii decembrie se va asigura in to
talitate baza materială, iar la unele 
produse care au ciclu de fabricație 
mai îndelungat ■ se vor executa și 
operațiile de pregătire și debitare.

Despre alte măsuri luate în ulti- 
mult timp ne-a vorbit tovarășul 
Gheorghe Nica, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. Ast
fel, aflăm că au fost organizate sec
ții specializate în producția de ex

port. De pe un 
grafic, completat 
zilnic, care oglin
dește activitatea 
și rezultatele fie
cărei secții spe
cializate, reți
nem : secția I 
montaj motoare 
curent continuu 
a realizat în 
avans 36 de 
motoare. Secția 
montaj motoare 
electrice asincro
ne a livrat în 

avans 37 de motoare, iar linia de 
montaj grupuri electrogene și de 
sudură a.finalizat înainte de termen 
13 produse. Alături sint notate nu
mele celor care, prin eforturi, oom- 
petență și spirit creator, se remarcă 
în mod deosebit în activitatea de 
producție pentru export. Iată numele 
cîtorva dintre ei : Ștefan Cușmir, 
maiștrii Alexandru Radu, Eracle 
Bone și bobinatorul Ion Pismac.

...Pe rampa de expediție a între
prinderii un nou lot de produse 
destinat exportului se încărca în va
goane.

— Sînt produse pe care, așa cum 
ne-a solicitat partenerul, le livrăm 
în avans — ne spune secretarul co
mitetului de partid al unității. Mă
surile întreprinse, spiritul angajant, 
de . răspundere cu care se acționea
ză aici dovedesc că la întreprin
derea de mașini electrice București 
sarcinile la export pe acest an vor 
fi exemplar îndeplinite, că aici s-a 
acumulat o bună experiență în or
ganizarea muncii, în realizarea rit
mică și în avans a producției desti
nate partenerilor străini. O expe
riență care poate fi preluată și de 
alte unități de profil din țară.

Gheorqhe ION1ȚA

Piese importante
la „dosarul1

resurselor energetice refolosibile
în cadrul unui ciclu de articole 

publicate de ziarul nostru pe tema 
recuperării resurselor energetice, 
ne-am referit pe larg. în cadrul 
rubricii „Dosarul resurselor ener
getice refolosibile" la citeva din 
problemele esențiale care trebuie so
luționate intr-o serie de mari unități 
industriale cu mari rezerve în dome
niul recuperării resurselor energe
tice. într-unul dintre aceste articole 
intitulat „Pe cînd la nivelul maxim 
al posibilităților ?“. publicat la data 
de 13 august a.c.. subliniam faptul 
că în cadrul Combinatului siderurgic 
din Galați — unul dintre cei mai 
mari consumatori de combustibili și 
energie electrică din întreaga econo
mie — exista un volum însemnat 
de resurse energetice refolosibile 
care încă nu era recuperat. Ce a ur
mat după apariția articolului ? Re
cent, pe adresa redacției am primit 
o scrisoare de la Combinatul side
rurgic Galați, semnată de inginerul 
Sebastian Stavăr. director mecano- 
energetic, în care se scrie :

„Așa cum se menționează în ar
ticolul publicat in ziarul „Scînteia", 
din procesele siderurgice rezultă 
cantități importante de resurse ener
getice refolosibile. Recuperarea și 
valorificarea acestor resurse a con
stituit și constituie o preocupare 
permanentă a cadrelor tehnice din 
secțiile și uzinele combinatului. Așa 
se explică faptul că in prezent 
aproape fiO la sută din necesarul de 
energie il asigurăm din resurse 
energetice refolosibile, diminuînd 
in mod corespunzător consumul de 
energie primară.

Ca urmare a eforturilor depuse, in

înainte de toate, aș dori să apre
ciez oportunitatea inițiativei ziarului 
de a aduce in discuție o problemă 
de importantă deosebită pentru reali
zarea la timp, cantitativ si calitativ, 
a sarcinilor din agricultură — trans
portul. Aceasta nu este numai păre
rea mea. ci a întregului personal 
muncitor de la I.A.S. Dunăreni, ju
dețul Dolj, cu care, de altfel, am 
analizat articolul respectiv. Conclu
zia la care am ajuns a fost aceea că. 
și în cadrul unității noastre, proble
ma transportului recoltei din cîmp 
este la fel de spinoasă și de „nebu
loasă" ca și la întreprinderile agri
cole de stat Balaciu .și Urziceni. pre
cum cred că este la majoritatea, 
dacă nu chiar la toate I.A.S.-urile.

Unitatea noastră a solicitat pen
tru această campanie întreprinderii 
de transporturi auto Dolj 20 auto
camioane din care s-au prezentat la 
lucru 17 mijloace auto de la auto
bazele Craiova. Băilești și Segarcea. 
Conform contractului încheiat, in in
tervalul 8 septembrie — 1 noiembrie 
cu aoeste autocamioane trebuiau 
trasportate 10 000 tone porumb, pre
cum și 6 000 tone orez. Au fost trans
portate numai 6 000 tone porumb și 
5000 tone orez. Din cele 2—3 curse pla
nificate pe zi. s-a efectuat însă. în 
medie, doar un transport pe zi. E 
distanta prea mare intre punctele de 
transport ? Nicidecum. Aceasta mă
soară cel mult 35 km. Motivele in-

De ce beneficii nemeritate pentru unii
și pierderi, tot nemeritate, pentru alții ?

Realizarea integrală a producției 
destinate exportului constituie un 
obiectiv de prim ordin pentru toți 
oamenii muncit din ÎNTREPRIN
DEREA METALURGICĂ BACĂU. 
Astfel, după 10 luni din acest an, 
planul la export a fost îndeplinit și 
depășit in mod substanțial. în luna 
octombrie, bunăoară, au fost livrate 
suplimentar partenerilor externi 
produse în valoare de aproape un 
milion lei. Demn de remarcat este 
faptul că toate contractele au fost 
onorate la termenele stabilite, unele 
chiar cu un avans substanțial în si
tuațiile în care există solicitări sau 
acorduri în acest 
sens cu parte
nerii.

— Avem condi
ții să onorăm 
toate contractele 
încheiate pentru 
acest an pînă la 
sfîrșitul lunii no
iembrie. iar în 
luna decembrie 
să începem pro
ducția destinată 
exportului pen
tru primul tri
mestru al anului 
1987 — ne-a spus 
tovarășul Dumitru Mangd. director 
adjunct al întreprinderii băcăuane.

Pentru aceasta am asigurat toată 
baza materială necesară și am inter
venit la forurile de resort pentru a 
se asigura la vreme documentele de 
expediție și mijloacele de transport. 
Totodată, am luat o serie de măsuri 
tehnice și organizatorice, care să 
asigure, așa cum a indicat condu
cerea partidului, realizarea produc
ției destinate exportului în primele 
două decade ale fiecărei luni. Pro- 
cedînd în acest fel. mai mult de ju
mătate din numărul contractelor 
încheiate cu partenerii externi au 
fost onorate înainte de termen.

Faptul că planul pe 1987 prevede 
o creștere a exportului cu peste 35 
la sută față de acest an îi determi
nă pe metalurgiștii din Bacău să se 
ocupe în mod deosebit de diversifi
carea și înnoirea producției, de creș
terea competitivității acesteia. Dacă 
pînă in acest an întreprinderea ofe
rea la export doar un singur tip de 
utilaje pentru industria metalurgică, 
în prezent ea livrează 8 tipuri de 
asemenea utilaje. în ultima vreme 
au fost introduse în fabricație și uti
laje pentru industria chimică, pen

0 ofertă 
in continuă 
diversificare

prezent recuperăm întreaga canti
tate de resurse combustibile pe care 
le utilizăm atit in instalațiile pro
prii, cit și la centrala electrică de pe 
platforma combinatului. Cu toate 
rezultatele pozitive obținute în 
această direcție, există o cantitate 
importantă de resurse de natură ter
mică care incă nu sint recuperate. 
Sub conducerea comitetului de 
partid al combinatului, recent a 
avut loc o amplă analiză pe această 
temă și s-au stabilit măsuri concre
te de îmbunătățire, în continuare, a 
activității de recuperare și valorifi
care a resurselor energetice refolo
sibile.

O atenție sporită se va acorda in
stalațiilor existente, prin repararea și 
modernizarea acestora in asa fel incit 
să crească randamentul energetic și 
implicit cantitatea de resurse recu
perate. Sînt în plină desfășurare re
parațiile la instalațiile de stingere 
uscată a cocsului, la preincălzitoare- 
le și cazanele recuperatoare din la
minoare și la celelalte instalații. 
Totodată, au fost impulsionate lucră
rile de investiții pentru montarea de 
noi instalații. Alături de construc
tori, au fost implicați mai mult pro
iectanta și beneficiarii' instalațiilor. 
Avem în derulare un program amplu 
de lucrări de investiții care va con
duce la creșterea cantității de resur
se recuperate.

La nivelul conducerii combinatu
lui s-a hotărît să implicăm mai 
mult cadrele noaștre tehnice in 
această direcție, motiv pentru care 
tematica studiilor anuale cuprinde și 
teme specifice recuperării și valori
ficării resurselor energetice refo- 
losibile.

vocațe adeseori de șoferi, precum 
lipsa de motorină și defecțiuni tehr 
nice, erau de cele mai multe ori ima
ginare. Un singur exemplu, care, din 
păcate, nu este singular. Pe data de 
3 noiembrie, șoferul Neicu Mugurei, 
de pe mașina 31—DJ—2915 de la 
Autobaza nr. 3 Craiova, deși s-a pre
zentat mai tirziu la program, ca 
de obicei, a spus că nu poate să 
meargă în cîmp la încărcarea pro
duselor. pentru că nu are motorină. 
Cînd l-am controlat, cu toată opoziția 
sa. rezervorul era plin. Dar să mă 
refer și la alte mentalități ciudate 
întîlnite la o parte din șoferi. Dacă 
vor să plece la un meci, la o nuntă 
sau o petrecere. închid ușa mașinii 
și pe-aici le e drumul, fără să dea 
nimănui vreo explicație. Așa a fost 
cazul conducătorilor auto de pe auto
camioanele 31—DJ—2915, 9880, 5271 
și 9123. Nu au pe nimeni cu ei ca 
să-i determine să respecte dis
ciplina muncii, să le urmărească 
activitatea. Șefii lor sînt văzuți la 
fată numai cind vine termenul sca
dent de . virare a banilor pentru 
prestația făcută.

Noi am avut de transportat însem
nate cantități de produse agricole si 
am fost obligati, uneori, să le fa
cem șoferilor pe voie, să le ad
mitem capriciile și condițiile impu
se de ei. altfel rămîneam cu recolta 
pe cîmp. Deși aveam suficiente ma
șini închiriate, întrucit acestea nu 

tru industria petrolieră și navală, 
pentru industria siderurgică și pen
tru agricultură. De la începutul 
anului au fost asimilate și introduse 
în fabricație aproape 190 de noi ti
puri de produse cu performanțe teh
nice superioare, din care o bună 
parte pentru export.

O atenție deosebită se acordă ridi
cării calității produselor, creșterii 
fiabilității lor. în acest scop, au fosț 
introduse o serie de metode moder
ne de control, cum ar fi „fișa con
dițiilor tehnice", „gestiunea calită
ții". controlul nedistructiv cu ultra
sunete etc. în turnătorie, de exem

plu, controlul 
compoziției șar
jelor de fontă și 
de metale nefe
roase se realizea
ză acum auto
mat, cu ajutorul 
unor mijloace 
tehnice moderne. 
Aici, specialiștii 
și formațiile de 
lucru de la cup
toarele electrice 
si modelărie au 
extins procesul 
de turnare cu 
rășini furanice, 

turnarea prin vidare și au pus la 
punct o nouă tehnologie de elabo
rare a fontei cu grafit nodular. Ca 
urmare, productivitatea muncii la 
turnarea unor robineți-fluture cu cla- 
peți de reglare s-a dublat, iar ca
litatea pieselor s-a îmbunătățit 
simțitor.

Cum se acționează în continuare ? 
Producția destinată exportului pen
tru primul trimestru al anului 1987 
este asigurată în mare parte cu co
menzi și contracte. Specialiștii din 
întreprindere se consultă ori de cite 
ori este nevoie cu partenerii externi, 
țin seama de cerințele acestora și 
efectuează „din mers" îmbunătățirile 
tehnice solicitate. în sectoarele de 
concepție se lucrează intens la reali
zarea unor noi tipuri’ de utilaje și 
armături industriale cerute la ex
port. Cu totii. muncitori și specialiști, 
sînt hotăriți ca. răspunzînd prin 
fapte chemărilor înflăcărate ale 
secretarului general al partidului, 
să-și înzecească eforturile pentru a 
îndeplini planul la export pe acest 
an înainte de termen.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scinteii"

Observațiile critice cu privire la 
activitatea noastră, semnalate in ar
ticol, au fost analizate cu mare aten
ție și s-au stabilit măsuri pentru 
înlăturarea lor in cel mai scurt 
timp".

De la publicarea articolului amin
tit au trecut aproape trei luni de 
zile. Un timp relativ scurt. Impor
tant este însă că ceea ce nu s-a rea
lizat in unele cazuri in ani de zile 
s-a realizat intr-o perioadă foarte 
scurtă.

Ce denotă acest lucru ? Că atunci 
cînd se caută soluții, cînd această 
problemă de mare importantă pen
tru economia națională este privită 
cu mare atenție, se găsesc soluții, 
iar rezultatele nu întîrzie să se facă 
simțite.

O precizare : în ciclul de articole 
pe această temă semnalam o serie 
de neajunsuri existente și în alte 
numeroase unități economice. Oare 
tăcerea acestora tine loc de răs
puns ? Așteptăm, așadar, răspun
suri concrete in legătură cu măsu
rile care se iau pentru valorificarea 
resurselor energetice refolosibile din 
partea tuturor unităților vizate in 
anchetele ziarului „Scinteia" : Com
binatul metalurgic Tulcea, între
prinderea de alumină Tulcea, Com
binatul metalurgic Cimpia Turzii, 
Combinatul chimic Tirnăveni, Com
binatul siderurgic Hunedoara, Com
binatul de îngrășăminte chimice 
Turnu Măgurele, Combinatul chimic 
Rimnicu Vilcea, Combinatul de pro
duse sodice Govora.

I. GHEORGHE

făceau numărul de curse planificate, 
pentru a grăbi transportul, condu
cerea Trustului județean I.A.S. a 
trebuit să ne ajute cu 30 de auto- 
bene. in timp oe șoferii de 
la I.T.A. nu-și făceau dato
ria. în vîrf de campanii, cind 
ne arde buza, recurg chiar la șan
taje. Doar ce-i auzi : „îmi dai cit 
iți cer. imi treci atitea ore. dacă nu 
vă convine fac un transport de sfe
clă de la C.A.P. și am terminat cu 
dumneata". Ca să nu fim acuzați că 
nu folosim parcul sau să fim supuși 
altor repercusiuni, am acceptat și așa 
ceva, adică să avem compromisuri, 
altfel ne încolțea orezul pe plat
formă.

Permanent avem reproșuri din par
tea șoferilor de pe mașinile unității 
noastre, care, deși fac cite 2—3 curse 
pe zi, primesc aceeași retribuție, sau 
poate chiar mai mică, decît cei de 
la I.T.A.. cărora, de multe ori li se 
face norm^ de ore din condei, cam 
așa cum se petrece și la I.A.S. Bala
ciu și I.A.S. Urziceni. Oricum, tre
buie curmată această stare de lucruri 
pu totul nelalocul ei. De ce autoba
zele să obțină beneficii pe seama 
I.A.S.-urilor. iar acestea din urmă 
să dea pierderi ?

Inq. Dumitru CANURECI
director I.A.S. Dunăreni, județul Dolj
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exemplarasinteză a vieții
Relația dintre artă și viată con

stituie una dintre cele mai 
vechi interogații ale teoriei 

estetice. încă din antichitatea greco- 
romană teoreticienii artei au studiat 
complexele raporturi ale acesteia cu 
lumea și au formulat un șir de prin
cipii ale asimilării și transfigurării 
realității de către diferitele arte. Re
flectarea activă, ca esențial proce
deu artistic, a fost ulterior aprofun
dată atit în Renaștere, cit și in seco
lele al 18-lea și al 19-lea. Acesta din 
urmă a și elaborat concepția realis
mului in artă, concepție care a fost 
îmbogățită și nuanțată de către pro
priul nostru secol. Estetica marxistă 
s-a străduit cu deosebire să ofere o 
viziune gnoseologică suplă si coeren
tă despre locul și rolul artelor în 
viata diferitelor societăți.

Pentru depășirea tentativelor de a 
pretinde artei o copiere mecanică a 
vieții e necesar să ne raportăm cit 
mai diferențiat și la diferitele arte, 
si la feluritele lor epoci de împlinire, 
în temeiul unor năzuințe ori platfor
me variate și ele. Este evidentă gama 
largă în care ramurile, speciile, ge
nurile. formele si formulele artei se 
raportează la realitate și se înscriu 
in realitate. Astfel, arhitectura este 
numai în mică măsură și in forme ■ 
indirecte reproducătoare ; în schimb, 
ea se afirmă din plin ca activitate 
producătoare, ptin care, in condițiile 
vieții omenești, se instituie o nouă 
realitate. - tot atit de reală ca oricare 
alta. Cu alte cuvinte. în cazul multor 
produceri de bunuri, cu însemne atit 
materiale, cît și spirituale — vezi și 
designul. și arhitectura, și urbanistica 
— n-are rost să înlocuim propriile 
lor cerințe cu altele străine de natu
ra lor intimă. înt.r-un chip asemănă
tor. n-are sens să constringem mul
te dintre formele muzicale — ca de 
pildă cele instrumentale, de cameră 
ori simfonice — la „adecvări" care 
nu le privesc.

Principiile reflectării au. desigur, 
și o largă sferă de aplicare filozofi
că. Dacă ne vom restrînge însă la 
cadrul lor estetic distinct, atunci ne 
vom îndrepta atenția principală că
tre artele care permit și favorizează 
o confruntare cu realitatea exterioa
ră lor. pe baza „urmelor" recognos- 
tibife ale acestei realități în structu
ra intimă a imaginilor artistice. Pre
ferențial ne vom alege. în cazul dat. 
exemplele din pictură, sculptură sau 
grafică, din literatura epică ori dra
matică. din teatru sau cinematogra
fie. Și aici însă vom proceda corect 
numai dacă luăm în considerație o 
seamă de nuanțe. Astfel, pe de o 
parte, nu toate epocile de artă favo
rizează la același nivel procedeele 
mimetice explicite. Pe de altă parte, 
prezenta lor indubitabilă nu exclude, 
ci presupune intervenția activă si 
personală a fiecărui artist ; cu alte 
cuvinte, orice reflectare autentică 
implică. în structura - ei. imaginația 
și talentul unui creator inconfunda- 
bil. Cind la o școală de pictură unui 
număr de elevi li se oferă, pentru a 
fi zugrăvit, același obiect, rezultatele 
vor fi si vor trebui să fie diferite : 
fiecare va semăna cu modelul, dar 
intr-o manieră care să- exprime si 
felul cite unuia anume de a vedea 
și de a desena. Mult hulita, in tre
cut. „fotografiere a realității" comi
tea de fapt o nedreptate si in raport 
cu însăși fotografierea, care — în- 
trucit evoluează de la tehnică la 
artă — obligă la multe si active pre
zente ale celui care iși fotografiază 
obiectul intr-un fel anume, dintr-un 
unghi anume, intr-un moment anu
me. eventual pe baza unui prealabil 
aranjament anume. Numai așa aca
re posibilitatea „fotografiei artis
tice". dar mai ales șansa ca din teh
nica fotografierii să fi putut răsări 
arta operatorului si regizorului d 
film, arta cinematografiei in ansam 
blu. Chiar și in cunoscutele, din is 
toria filmului, situații in care apara 
tul de filmat era ascuns, iar „acto
rul" se recruta fără stiinta lui. din
tre oamenii de rînd ai unei acțiuni 
cotidiene, „ochiul" aparatului de fil
mat rămine activ — în așteptarea de
clanșării. în adoptarea momentului 
și unghiului de reproducere, fără să 
mai vorbim despre selecția si „ge
neralizarea" operate apoi 
montaj.

Toate acestea pledează, 
mai ales în artă, pentru 
litatea factorului obiectiv 
biectiv, a reflectării de creație, 
adevărului lumii reflectate de 
vărul inventivității de neconfundat 
la flecare artist. Căci adevărul, in 
artă nu se poate măsura. în ultimă 
instanță, decit chiar pe opera care il 
configurează, ca un inedit adevăr al 
unicului său artist. Și pentru a capta 
publicul, el se cuvine să-i apară ca 
posibil, credibil, verosimil, ca întru 
totul convingător în propriile-i des
fășurări. ca actionind de acum înco
lo. prin tot ce a captat din lumea 
exterioară și prin tot ce a elaborat 
în identitatea ei interioară, cu o for
ță coercitivă de sub a cărei acțiune 
cititorul sau spectatorul nu se vor 
mai putea sustrage. La această sta-

tornicire a adevărului lor. de fiecare 
dată unic si memorabil, ajung toate 
operele perene atit ale culturii uni
versale. cît și ale celei naționale.

Să ne oprim numai la cîteva cazuri 
„exemplare" din cadrul literaturii 
epice și dramatice românești. Cara- 
giale a surprins cu o extraordinară 
acuitate, intre altele, specifice infle
xiuni ale „rostirii românești". îmbi- 
nind observarea ei directă cu rein- 
ventarea ei originală. Sadoveanu a 
replămădit, la intersecția cercetării 
documentelor și a debordantei sale 
fantezii, momente de vîrf ale isto
riei Moldovei, care au devenit, rst- 
fel. momente de vîrf ale unei „isto
rii sadovenizate". Camil Petrescu a 
trăit pe viu luptele primului război 
mondial și căutările înfrigurate ale 
intelectualității cu simpatii .socialis
te : experiențe din care a făurit apoi 
romanele și piesele Iui atit de speci
fice. Capodoperele lui Rebreanu iz
vorăsc dintr-o tot atit de mare fi
delitate fată de viata socială a 
timpului său. ca si fată de propriile 
sale opțiuni.

„A doua realitate", „jocul secund" 
al artei se ia la întrecere cu cea din 
care se inspiră și ajunge să i se im
pună cu o extraordinară putere. De
geaba ne mai conving istoricii en
glezi de natura blîndă a realului 
rege Richard al III-lea : în memo
ria noastră stăruie, ca mai adevă
rat. personajul lui Shakespeare. Na
poleon al lui Stendhal și Napoleon 
al lui Tolstoi sînt la fel de credibili 
— Si concurează enorm ipostazele 
napoleoniene din biografii sau exe
geze. Cine este pentru noi la 
actuală mai real : Ilie Moromete 
Tudor Călărașu. personajul de 
man sau prototipul Iui. tatăl 
Marin Preda ?! Din aproximativ
ceeași zonă a cimpiei noastre sudice 
s-au inspirat. în romanele lor. Ma
rin Preda și Zaharia Stancu. Stefan 
Bănulescu. Constantin Țoiu și alții. 
Datorită creației lor. Bărăganul- sau 
universul ialomitean au prins o 
inedită realitate artistică, alta decit 
în trecut și de la caz la caz alta. 
Prin interacțiunea personalizată din
tre viată si artă, realitatea — cea 
umană și umanizată — se îmbogă
țește mereu, asemenea uni lanț viu 
al succesivelor faceri și prefaceri.

Arta, ca inspirată din realitate șl 
ca retransmisă realității sub cîte o 
formă a ei inedită, variază neînce
tat această raportare a ei dialectică, 
adecvată Ia însămi dialectica socială. 
Iată, secolul nostru a experimentat 
concomitent deschideri artistice și 
spre maximale saturații de idei, și 
spre accentuate formule documenta-

ora 
sau 
ro- 
lui 
a-

re. Două direcții, s-ar părea, diame
tral opuse. dar care captează de 
fapt tendințe complementare si în 
cele dfn urmă concrescențe ale evo
luției istorioe. Viata însăși a obligat 
diferitele modalități de asimilare a 
ei la o accentuare a factorului con
știent. Omul a trebuit să se rapor
teze cu din oe în ce mai lucidă con
știință la confruntările lui. Ideea or
ganic implicată in artă nu putea. în 
consecință, să nu-și caute si să nu-si 
descopere inedite variante de expre
sie, și ca nivel de acuitate. In ace
lași timp, lumea s-a dezvăluit prin- 
tr-o uriașă varietate a noilor ei fap
te și procese, situații șt conflicte. 
Pentru a le pătrunde, artiștii se ve
deau obligați să-și înmulțească ob
servațiile. Și s-a putut întîmpla ca o 
înaltă ..artă de idei" să se mărturi
sească. totodată, ca o foarte atentă 
„artă a observației". Compatibilitatea 
lor e de înțeles, dacă admitem posi
bilitatea ca însuși faptul de viată să 
cumuleze sensuri bogate, eventual 
bogate și in contradicții. Faptele 
semnificative, captate si retransmise 
într-o nouă articulare, par să întru
nească adeziunile unui larg public 
de artă. Dovadă sucoesele literatu
rii. teatrului, cinematografiei de tip 
documentar, cu o crescută pretenție 
de autenticitate — ceea ce nu exclu
de nici aportul creatorului, si nici bo
găția lui de idei. Fantezia cea mai 
curajoasă a găsit nu o dată prilej 
pentru a se desfășura tocmai prin 
transfigurarea unor fapte și eveni
mente, situații și conflicte petrecute 
aievea. Produsul este in ambele sen
suri autentic : ca sursă și ca efect. 
Un motiv pentru care multi artiști 
contemporani preferă pentru confi
gurările lor puncte de pornire recog- 
noscibile ar putea fi și concurența 
la care artele tradiționale sînt supu
se din partea presei, radioului, tele
viziunii. Cauza esențială trebuie cău
tată însă, probabil, chiar în densita
tea istoriei și în accelerarea ritmu
rilor ei. Artistul se simte deseori 
copleșit de istorie. Uneori reacția lui 
e de retragere în fata solicitărilor 
ei. Mai înțelept procedează însă ace
la care încearcă să-i tină pasul, la 
nivelul evenimentelor și al ideilor 
— pe care laolaltă să le renască apoi 
tn cîte o operă convingătoare.

In diversitatea formelor și formu
lelor. stilurilor și personalităților, 
arta noastră socialistă este parte a 
realității noastre. Orice fapt semni
ficativ de artă se 
în cele din urmă, 
nificativ de viață

Ajunsă la ediția a VIII-a, 
Gala recitalurilor dramatice, 
organizată la Bacău. în ca
drul Festivalului național 
„Cîntarea României", s-a 
constituit si de data aceas
ta într-o manifestare im
portantă. Felul în care s-a 
desfășurat a evidențiat po
sibilitățile genului, recepti
vitatea de care se bucură, 
mobilizarea talentelor atra
se de .teritoriul liricii în 
direcții mai fertile decît 
cele' explorate pînă acum.

Afluența participanților 
— 25 de actori. în genere 
tineri, aoartinind si repre- 
zentînd 11 instituții de 
spectacole — merită o apre
ciere in primul rînd sub 
raportul măiestriei artis
tice. Totodată însă, dacă 
ne gîndim la' precedentele 
„gale ale poeziei" din ora
șul lui Bacovia. observăm 
că au lipsit particroările 
unor mari personalități ale 
scenei românești — în re
citaluri cu valoare exem
plară (căci, să ne amintim, 
împreună cu spectatorii, 
aici au fost încununați cu 
diplome de onoare : Emil 
Botta, Irina Răchiteanu- 
Șirianu. Leopoldina Bălă
nuță. Mircea Albulescu, 
Tudor Gheorghe). De ase
menea. din nou. nici unul 
dintre tinerii actori aiuhș! 
în Capitală nu a simtit 
chemarea de a onora a- 
ceastă întrecere ; ceea ce 
arată că la ora actuală un 
important impuls generator 
al recitalului este setea de 
afirmare și perfecționare a 
tinerilor interpreti din 
tară, dornici să-și desăvîr- 
șească mijloacele de expre
sie. măiestria profesională, 
si totodată

' tentia unui 
larg.

Recitalul _ . 
dramă) contribuie la Îmbo
gățirea paletei repertoriale 
a teatrului, la exploatarea 
unor noi spatii de ioc și 
c< nsacrarea lor ca spatii 
spirituale. Ic intensit'cnrea 
v.etii cult male a orașului 
si zonei .••'«pective. Să ne 
amintim asliel că aptoaoe 
pretutindeni in tară, ui ve
cinătatea impozantelor săli 
de spectacol tradiționale, au 
apărut studiouri teat, ale 
Concepute încă din faza 
proiectului arhitectonic, sau 
prin ingenioase reamena- 
jări. acestea au devenit 
prețioase instrumente în 
amplificarea game’ mani
festărilor spectaculare, in

să intre în a- 
public cit mai

(de poezie sau

la masa de

și In artă, 
inseparabi- 
de cel su- 

a 
ade-

atingerea Idealurilor de a 
face din instituția teatrală 
o „vatră de cultură'. Stu
diourile au propus deopo
trivă artiștilor si spectato
rilor noi spatii de ioc. noi 
tipuri de manifestare ar
tistică individuală si colec
tivă. noi modalități de im
pact. Și. fără îndoială, 
principalul experiment (re
pertorial. dar nu numai) 
pe care l-au adăpostit a 
fost cel al spectacolului de 
poezie, intrat azi in pro
gramul curent al tuturor 
teatrelor.

Stimulînd cristalizarea sî

turisim sentimentul 
răspundere fată de destinul 
poporului căruia îi aparți
nem. angajarea noastră 
revoluționară. In chip sem
nificativ. manifestările 
„Galei" — desfășurate in 
Anul Internațional al Pă
cii și cu puține zile îna
intea referendumului ce 
va da glas voinței de pace 
a poporului român — au 
avut ca temă centrală toc
mai mesajul pacifist de a 
se veghea la „sănătatea 
pămîntului". la supravie
țuirea civilizației si feri
cirea oamenilor.

si scop restituirea univer
sului poetic al unui autor, 
fie întărind intuiția citito
rului fie dovedind o tul
burătoare putere revelatoa
re. oferind o creație nouă, 
surprinzătoare. Astfel, fru
moase monografii poetice 
ne-au propus Constantin 
Chiriac (Sibiu) invitin- 
du-ne la jocul „de-a via
ta" imaginat de Marin So- 
rescu în lirica sa. si Geor
ge Marin de la Teatrul 
,.Maria Filotti" din Brăila 
— ambii încununați cu 
Premiul I. Alte recitaluri, 
precum del al. Mirelei

Vocea poeziei

în spațiu! teatral

însemnări pe marginea „Galei recitalurilor dramatice" 
de la Bacău - ediția a VIII-a

Slefuirea măiestriei actori
cești. recitalul este, fără 
îndoială. rezultatul unui 
nou climat spiritual, al ad
mirabilei înfloriri a poeziei 
in anii noștri, al marii ei 
audiente în rindunle. atit 
de largi azi. ale cititorilor 
si iubitorilor acesteia. După 
cum este. în egală măsură, 
rodul unei necesități inte
rioare : nevoia rostirii pu
blice ă poeziei, nevoia de 
a comunica cu ..inima" si 
cu universul de gînduri al 
oamenilor — si pe această 
cale : mai directă, mai 
personală, mai sensibilă.

Marea putere a poeziei 
este aceea de a crea în noi 
..un contact direct cu un 
fapt de existentă". ..Vocea" 
poeziei fată de cea a dra
mei pare a avea o mai 
mare capacitate de a su- 

• gera inefabilul, dimensiuni 
interioare, profunde, cone
xiuni sufletești si spiritua
le subtile, de a crea ..mo
mentul de lumină care mă 
transformă". ..moment de 
existentă plenară" — cum 
spunea un mare scriitor.

Prin glasul poeziei măr-

Se recită mult — în 
spectacole consacrate unor 
importante aniversări si 
comemorări, la radio și 
TV. „Gala" a propus aten
ției nu recitări, ci specta
cole de poezie si artă dra
matică — reprezentații in 
care intuiția poetului trăia 
din nou. cu unitate si ple
nitudine în viziunea si tăl
măcirea interpretului.

Textul rămine fundamen
tal si intr-un atare demers 
creator. Pornind de la a- 
cest principiu : 
ne-a propus 
căuan ?

Dominante 
nile sigure : 
românească 
tuală. marea
maturgie a lumii, 
din sfera liricii meditative, 
dar si a celei patriotice. 
Au existat însă si recita
luri trădînd nesiguranța 
gustului sau lipsa pricepe
rii alcătuirii unui colaj sub 
semnul unei idei, stări, 
al unui sentiment sau me
saj limpede, vibrant.

Printre reușite : recita
luri ce au avut ca temei

Ce selecție 
afișul bă-

au fost opfiu- 
marea 
clasică 
poezie

noezie 
si ac- 

si dra- 
poeme

„unde nu e sens nu e poe
zie", cum spunea G. Căli- 
nescu. Recreind stări emo- 

, tionale si „un noian de 
gînduri". ele au știut să le 
domine si să le transfigu-

• reze cu măiestrie. Dimpo
trivă. protagoniștii care nu 
s-au bucurat de interes au 
vădit tocmai incapacitatea 
de a domina materia poe
tică. dînd impresia — une
ori — că s-au rătăcit prin 
scenă, printre versuri și 
cuvinte. Evoluțiile lor au 
sugerat prevalenta căutării 
mijloacelor asupra vocației 
unui mesaj, recursul nein- 
snirat. mecanic la „proce-

- dee" (unele mai noi. altele 
învechite), cel mai adesea 
— tocmai din lipsa organi- 
citătii — monotone, 
dente.

Reușitele deosebite men
ționate, 
amintit 
nat de 
spira t.
un inspirat act de valori
ficare a poeziei, câ pregă
tirea lui este o activitate 
de laborator ce implică 
mereu — pe lingă cultură, 
sensibilitate, măiestrie — 
gindul la spectatori. Nici
odată scop în sine, perfec
tionarea resurselor expre
sive (incluzind capacitatea 
de a crea o stare tulbură
toare. atmosferă, de a su
gera si orchestra trăiri pro
funde si bogate, de a exe
cuta tranziții fine ș.a.) de
vine astfel un mijloc pen
tru realizarea actului pu
blic. a comunicării artis
tice. care presupune deopo
trivă prestigiul ideii si fio
rul emoției.

Sînt, acestea, 
care ne-au. fost 
și de laureatii
secțiunea monolog drama
tic : Maria Roxana lones- 
cu. Luminița Botta. Car
men Enea, Constanța Zmeu 
și Carmen Tănase.

Desfășurate uneori pînă 
tirziu în noapte, alternativ, 
la sala principală și în 
noul Studio, inaugurat cu 
acest prilej. spectacolele 
„Galei recitalurilor drama
tice" s-au bucurat de o cal
dă receptivitate a publicu
lui (mai ales a tinerilor), 
instituindu-se intr-un act 
cultural cu ecouri formati
ve — vocea poeziei, me
sajul ei de umanism si 
pace rezonind în adincul 
conștiințelor.

stri-

ne-auca si altele.
că. strîns conditio- 
textul care I-a in- 
spectacolul rămine

Comnoiu de la Teatrul 
„Bacovia" (încununat cu 
Premiul special al juriului), 
sau al lui Carmen Ciorcilă 
de la Teatrul National din 
Iași — secția Suceava, 
(care a primit Premiul al 
III-lea). au recurs la colaj 
propunindu-ne un univers 
poetic mai direct legat si 
susținut, totodată, de infe
rioritatea interpretului.

O poziție intermediară 
între restituirea umversu- 
luiTiric al „cărții" și auto- 
dezvăluire a vădit, rostind 
versuri de Eminescu. Bla- 
ga. Petoffi. Nichita Stănes- 
cu. E. Jebeleanu. Ion Ho
rea. Adrian Păunescu. Hor
vath Istvăn ș.a. — Adâm 
Erzsebet, laureată „ex 
aequo" cu Marele Premiu. 
Actrița Teattului Național 
din Tirgu Mureș, ca si Mi- 
rela Comnoiu ori Carmen 
Ciorcilă — ale căror „sce
narii" au reunit opere di
ferite ale mai multor autori 
— au înțeles că „nu există 
poezie aqolo unde nu e nici 
o organizațiune. nici o 
structură, intr-un cuvint 
nici o idee poetică".

observații 
confirmate 
„Galei" la

Ion IANOȘ1

m etamorfozează. 
fntr-un fapt sem- i

Natalia STANCU

Foto : Sandu Cristian

tv cinema
19 : DOINA (16 35 38) 
se

11; 
cu sabia : 
11,15; . 13,30

9;

însoară : DACIA 
13; 15; 17; 19,15

GIULEȘTI 
; 15,45; 18; 
11,15; 13,30;

VIITO- 
15: 17,15: 19.30 

contraatacă : MUNCA 
15; 18,15
Carlos șl diamantul roz : 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 

20

FAVORIT (45 31 70) — 9

• Aripi roșii: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15.30: 17.45: 20
ft Pacea, victorie a rațiunii : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20
ft Program special pentru copii — 9; 
11; 13: 17, Secretul vechiului pod — 
15; Bărbații —
ft Jandarmul
(50 35 94) — 9:
ft Luptătorul
(17 55 46) — 9;
20, VOLGA (79 71 26)
15.45; 18; 20
ft Gheața verde : LIRA (31 71 71) — 
15; 17.15; 19.30. COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13,15: 15.30: 17,45; 20
ft Drumul spre victorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19,15
• Vis Împlinit : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30
• Sint timid, dar mă tratez
RUL (10 67 40)
• Imperiul
(21 50 97) —
ft Roberto
FLAMURA
15,30; 17,45;

și sălbaticii • BUZEȘTI 
15; 18.15 
din umbră : DRUMUL 

15; 17.15; 19,30
CO-
19,30

Telejurnal.
Viața economică. • Zoo
tehnia — program priori
tar. Urgente, exigențe, răs
punderi.
Pentru dezarmare si pace. 
Pace la orizontul vjîului și 
al faptei — reportaj (co
lor).
Invitație în studioul de 
concerte al Radioteleviziu- 
nii. Selecțiuni din concer
tul „Vă place opera ?". — 
color.
Universul familiei. împli
niri. Reportaj.
Telejurnal, 
închiderea programului.

CIMPIA DE SONDE
Revăd mănoasa cim- 

Pie de vest a patriei, 
întinsă de-o parte și 
de cealaltă a bătrinu- 
lui Mureș, la ceas 
toamnă aurie, 
bat cimpia 
ta de la un 
la altul, de-a 
și de-a latul ei. Pretu
tindeni mă intimpină 
oameni și mașini, ma
șini și oameni, prinși 
in nesfîrșita horă a 
muncii. Pretutindeni 
descopăr cu uimire 
noile schimbări la fată 
ale satelor și comune
lor pe care le știam, 
încă din copilărie, 
mândre si ambițioase, 
angrenate in tumul
tuosul șuvoi al prefa
cerilor și înnoirilor.

Si, printre noutățile 
„de ultimă oră" văzu'e 
acolo, in inima cim- 
piei bănățene, mi-e 
dat să admir pădurea 
de sonde care „sparg" 
parcă monotonia „in
sulei verzi" cu silue
tele lor ridicate spre 
cer.

Nimeni nu ar fi cre
zut și nu ar fi bănuit 
in stare de minuni 
acest șes milenar, a- 
ceastă adevărată îm
părăție a griului, a or
zului. a porumbului si 
a florii-soarelui.

Iată însă o realita-

de
Stra- 

aceas- 
capăt 

lungul

te „născută" sub ochii 
curioși ai localnicilor, 
țărani 
tată-n .. . ___
mare încurcătură 
cum, cînd multi dintre 
fiii lor sint „nevoiți" 
să învețe tainele unei 
meserii noi Și să se 
numească altfel decit 
ei : sondori.

Constantin Berbe- 
caru, maistru sondor 
din Beba Veche, om 
care abia a trecut de 
treizeci de ani. format 
la școala petrolului 
bănățean, mă asigură 
că pentru el sonda 
doua familie si că 
cei doi fii ai săi, 
pufin pe unul îl 
face sondor.

La Zădăreni sau 
Sandra, la Cheglevici 
sau la Vulcani, la Por- 
deanu sau la Bena 
Veche, sondele au ră
sărit una cite una.

Zonă „eminamente 
agrară" in trecut, cim- 

1 pia și-a găsit în ultimii 
ani o nouă vocație. a~ 
ceea a extracției pe
trolului. Industria si 
agricultura și-au dat 
mâinile. frățește. Vo
cabularul oamenilor de 
prin partea locului s-a 
îmbogățit și el. Se ros
tesc, tot mai frecvent, 
cuvinte ca : „schelă", 
„productivitate". „foc

înnăscufi din 
fiu. puși în

d-

e a 
din 
cel 
va

la

continuu", „țiței", „fo
raj". „intervenție", 
„cisternă".

Zegi și sute de kilo
metri de șosele asfal
tate brăzdează acum 
cimpia ca niște ' cir- 
duri de cocori ce se 
hrănesc din roadele 
pămîntului. Mașini de 
mare capacitate, ate
liere mobile, trailere, 
autocisterne uriașe a- 
leargă intr-un perma
nent du-te-vino. amgs- 
tecindu-se printre ma
șinile. tractoarele si 
combinele fără de o- 
dihnă ale cooperatori
lor.

Colonii muncitorești, 
blocuri 
parcuri 
cămine 
cluburi 
înălțat
ca peste noapte, aces
tor sate cu case mart, 
orinduite pe vetrele 
ridicate cu otita trudă 
și pricepere de harnicii 
lor gospodari.

Aranca și Mureșul 
curg prin aceleași fă- 
gașurț străvechi. Nu
mai cimpia bănățeană 
se „zbate" mereu, 
„pulsind" înspre inima 
tinără a patriei griul 
și petrolul, atit de tre
buincioase înfloririi ei.

Ioan VAS1U

de locuințe, 
auto, ateliere, 
de nefamiliști, 
si cantine s-au 
si s-au alipit,

In laboratorul de biologie al liceului „Emanoil Gojdu” din Oradea

• Liceenii: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15: 13.30: 15.45; 18; 20. LUMINA
(14 74 16) — 9: 11 ; 13,15; 15.30; 17.45'; 
20; FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20. CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 
20.15. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20
• Tangoul tinereții noastre („Săp-
tămina filmului sovietic") : STUDIO 
(59 53 15) — 9.30; 11,30; 13,30; 15,301
17,30; 19,30 
ft Păcală : 
12; 16; 19
• Actorul
(50 43 58) -
ft Bătălia
SĂRII (31 28 13)
ft Artista, dolarii și ardelenii
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15
ft Căutătorii de aur : PACEA 
(71 30 85) — 15; 18.15
ft întunecare : ARTA (21 31 86) — 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20
ft încrederea : PROGRESUL (23 94 10) 
— 15; 17,15; 19.30
• Luptătorii din valea misterioasă :
PATRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20 BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20. MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20 
ft Căderea Imperiului roman : 
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9;
15.45: 19

teatre
LU- 

12;

• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : loneștll — 19 ; (sala Atelier) : 
Farul și domnul Valentino — 18,30.
• Opera Română (13 18 57) : Tosca 
— 18.

• Teatrul de operetă (14 80 11) : Okla
homa — 18,30.

- ft Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : Gin 
Rummy — 18 ; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44). : Hamlet — 16.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75. sala Studio) : Recital de pian 
Dragoș Mihăilescu — 17 ; (Ateneul 
Român) : Concert simfonic. Dirijor : 
Răzvan Cernat. Solist : Charles Dobler 
(Elveția) — 18.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tlrzle — 19.30.
ft Teatrul de comedie (16 64 60) : A- 
vea două pistoale cu ochi albi șl ne
gri — 19.
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) ; Brățara falsă — 18 ; 
(sala Studio) : Varlațluni pe tema 
dragostei — 18.30.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Simple coincidente — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Tempo, tempo 
și ceai — 19.
• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână" (13 13 00) : Pe-un picior de 
plai — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Toate pînzele sus — 9 ; Uite-1, nu e 
— 18.
ft. Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala 
Victoria) : Boroboață — 10 ; Oul bu
clucaș — 15.
• Circul București (10 41 95) : Gala 
surprizelor — 19.

PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE
(Urmare din pag. I)
pasul cu noile realizări ale științei 
și cercetării agricole.

Este cît se poate de evident că 
înfăptuirea acestor obiective majore 
este nemijlocit legată de buna orga
nizare și desfășurare a invătămîn- 
tului agrozootehnic de masă, sarcină 
ce cade în răspunderea organelor 
agricole județene, a consiliilor popu
lare. a conducerilor de unităti. ridi
carea pregătirii profesionale a coo
peratorilor mecanizatorilor, specia
liștilor. a celorlalți locuitori ai sate
lor fiind parte integrantă a progra
mului de măsuri pentru realizarea 
producțiilor prevăzute in anul Viitor 
și în perspectivă. Privite lucrurile în 
această lumină, este de datoria or
ganelor agricole, a consiliilor popu
lare si a conducerilor de unităti de 
a asigura organizarea temeinică și 
desfășurarea in cele mai bune con
diții a învătămintului agrozootehnic,

cursantilor noile 
si științifice po- 
fiecărei formații 
de aceea, asupra

de a combate ferm unele manifestări 
de delăsare si formalism în această 
activitate, de a înlătura unele ten
dințe ce s-au făcut simțite nu in pu
ține locuri în anii trecuti de a lăsa 
organizarea învătămintului exclusiv 
pe seama lectorilor sau a specialiș
tilor din unităti. Rolul acestora este 
bine definit. lor revenindu-le sarci
na de a prezenta 
cunoștințe tehnice 
trivit specificului 
de rrtuncă. Tocmai
organizării si desfășurării învătămîn- 
tului în conformitate cu programul 
de măsuri stabilit, organizațiile de 
partid din unităti trebuie să exercite 
un control permanent. In acest sens, 
pentru a exista ordine desăvirșită în 
organizarea învătămintului agrozoo
tehnic si posibilitatea de control, 
este absolut necesar ca ziua special 
stabilită săptămînal. la nivel de ju
dețe. in care vor avea loc toate ac
tivitățile. în toate unitățile agricole 
socialiste si in localitățile necoppe-

MARI
fie respectată eu stric-rativizate. să 

tete.
Acum, cînd 

zile de începerea unui nou ciclu de 
pregătire profesională a oamenilor 
muncii din agricultură, esențial este 
ca organele județene de partid și 
agricole, organizațiile de partid de 
la sate să spriiine activ consiliile de 
conducere din unităti în asigurarea 
tuturor condițiilor pentru bura or
ganizare si desfășurare a invățămin- 
tului agrozootehnic de masă. Se im
pune. totodată, ca. periodic, să se 
analizeze modul de desfășurare a 
învățămîntului pe unități, comune 
Si la nivtl de iudet. pentru a se pu
tea lua măsurile ce se impun, astfel 
încît această acțiune de mare im
portantă să aibă ca finalitate creș
terea nivelului general de pregătire 
profesională a tuturor lucrătorilor 
din agricultură, condiție esențială 
pentru realizarea obiectivelor noii 
revoluții agrare în toate sectoarele 
de producție agricolă.

ne mai despart puține

Cinstire înaintașilor
Cu 2 500 de ani in 

urmă, așa cum con-z 
semna părintele isto
riei. Herodot, geto-da
cii,. „cei mai viteji și 
mai drepți dintre 
traci", s-au împotrivit 
cu armele puternicei 
oștiri a regelui persan 
Darius, care le călcase 
pămintul străbun. Sub 
conul de lumină al 
știrilor istoriei intrau, 
astfel, pentru prima 
oară, geto-dacii. stră
moșii poporului ro
mân. Intrau în istorie 
ca un popor însetat de 
libertate și dreptate, 
neînfricat în ferma lui 
hotărâre de a-si apăra, 
cu orice preț și împo
triva oricărui dușman, 
neatirnarea tretrei stră
bune. ființa neamului. 
Intrau in istorie ca un 
popor cu rădăcini a- 
dlnci pe aceste melea
guri. cu o mare forță 
de creație istorică. 
Prin geto-daci, legătu
rile românilor, urmașii 
lor direcți, cu vatra pe 
care o locuiesc și as
tăzi își dovedesc ve
chimea multimilenară, 
existența lor asociin- 
du-și astfel nobila efi
gie a duratei, a dăi
nuirii neîntrerupte in 
spațiul mioritic.

Cinstind acest mo
ment. revista „Lupta 
întregului popor", edi
tată de Comisia româ
nă de istorie militară, 
consacră un intrea nu
măr istoriei geto-daci- ■ 
lor. capitol de temelie 
a îndelungatei istorii 
a patriei noastre. în 
paginile ei sint reuni-

te studii semnate de 
prestigioși istorici. ală
turi de articole dato
rate unor tineri cer
cetători. Studiile- pun- 
in relief. înainte de 
toate, in spiritul gân
dirii tovarășului 
Nicolae Ceausescu, 
faptul că vechimea si 
continuitatea in spa
țiul carpato-danubiano- 
pontic constituie ca
racteristici fundamen
tale ale istoriei po
porului român. Se re
levă. totodată, faptul 
că vatra dacică a fost 
un teritoriu de vie si 
efervescentă creație 
istorică încă din adin- 
curi de vreme, că stră
moșii noștri geto-daci 
au fost, făurarii unei 
strălucite civilizații, că 
ei s-au afirmat in con
știința epocii ca un 
neam pentru care li
bertatea. neatirnarea. 
cinstea și dreptatea au 
reprezentat valori su
preme ale existentei 
sale. Asemenea adevă
ruri sint puse in evi
dență de studiile con
sacrate marii confrun
tări militare dintre 
geto-daci și perși din 
anul 514 i.e.n.. perso
nalității de strateg a 
lui Burebista. regele 
unificator al dacilor, 
luptei pentru libertate 
purtate sub conduce
rea regelui-erou Dece- 
bal, oștirii și sistemu
lui de fortificații ale 
geto-dacilor. bătăliei 
de la Adamclisi etc.

în cuprinsul acestui 
număr, evocindu-se 
asprele și numeroasele 
bătălii pe care le-au

dat geto-dacii pentru 
libertate, se sublinia
ză că aceeași indirji- 
re. aceeași neînfricare. ■ 
aii Hllffnft și existenta 
poporului român, plă
mădit din contopirea 
dacilor si romanilor-, 
care de-a . lungul a 
două mii de ani a îm
plinit pe aceste melea
guri un eroic, zbuciu
mat și glorios destin 
istoric. Sint puse in 
relief liniile de forță 
ale trecutului romi-: 
nesc. marile idealuri 
care au guvernat sta
tornic munca și lupta 
înaintașilor, momente
le principale ale urcu
șului românilor prin 
vremi, in cursul căruia 
s-au verificat cu sta
tornicie marile lor în
sușiri sufletești : ata
șamentul fată de pă- 
mintul patriei, setea 
de libertate, dragostea 
de adevăr si dreptate, 
omenia, vitejia, voca
ția de pace și colabo
rare.

Așadar, un număr al 
revistei care cinstește 
eroica noastră istorie, 
de la începuturile sale 
îndepărtate pînă 
luminoasa epocă 
care o trăim acum. Un 
arc de timp de 2 500 
de ani eare se bolteș
te asupra existentei 
unui popor statornic și 
demn, atașat cu trup 
și suflet celor mai 
înaintate, idealuri si 
valori moral-politice, 
permanent deschis dia
logului și colaborării.

la 
pe

Silviu ACH1M

Tinerețea unui oraș multisecular
(Urmare din pag. I)
este întâmplător faptul 
că numai in acest an 
27 de familii de sti
clari s-au mutat in 
casă nouă, că există 
un cămin pentru ne- 
familisti in imediata 
apropiere a fabricii, 
că sindicatul se în
grijește in mod deo
sebit ca oamenii mun
cii să poată 
in incinta 
derii.

în acest 
pierdut 
tre colinele 
ale 
silvan, 
o altă 
care nu se mindrește 
cu noutatea, ci cu 
vechimea ei, așa cum 
stă bine unei țesă
torii de covoare ori
entale. Gama croma
tică respectată in 
cele mai mici detalii, 
procesul tehnologic 
supravegheat cu se
veritate profesiona
lă, un control de ca
litate dus pînă la 
microanaliză au fă
cut ca produsele — 
dacă arta este si ea 
un „produs" — secției 
de covoare orientale 
să fie nu acar solici
tate, ci și toarte 
prețuite In mulie țări 
ale lumii. Un Buhura. 
Ardșad. ivi Tabriz ori

lua mana 
intreprin-

mic oraș, 
parcă prin- 

molcome 
Podișului tran- 

mai există și 
întreprindere

Șirt> n făcut la Ghtr- 
la, după metode tra
diționale, avind o cro
matică bazata 
substanțe vegetale 
prezintă o valoare 
tistică prețuită 
atare în lume 
acasă.

Inițiativa 
lor se 
chip 
tru o 
bană. La 
valorifică 
zona 
lierul de 
făcind 
de răchită anual 80 de 
sortimente de produse 
— de la mobilier 
de hol și terase pînă 
la biblioteci. mese, 
fotolii. Exportul aces
tor produse in cinci 
țări reprezintă unul 
din succesele impor
tante ale inițiativei, 
ale simțului gospo
dăresc, care poate, și 
trebuie să fie urmat, 
și in alte sectoare de 
activitate de aici și 
din alte zone.

Toată 
vitate i 
bazează 
structuri 
șui Gherla 
du-și forța de muncă 
pentru viitor cu gr iă, 
cu exigentă. Liceul 
industrial ..Petru Ma
ior" are aproximativ 
1 500 de elevi in pro-

pe 
re- 
ar- 
ca 
și

localnici- 
manifestă in 

neașteptat pen-, 
‘.conomie ur ■ 

Gherla se 
răchita din 

Bonțida. Ate- 
îmnletituri 

din 600 tone

această acti- 
economică se 

pe o infra- 
i solidă, ora- 

pregitin-

filul industrializării 
lemnului și i.i cei 
mecanic. O asemenea 
rezervă de cadre jus
tifică intru totul încre
derea cu care privesc 
locuitorii acestui oraș 
împlinirea celor șapte 
secole de existentă 
neîntreruptă.

Spații comerciale și 
de agrement, peste o 
mie de copii cuprinși 
în sistemul de grădi
nițe. cămine și creșe, 
o rețea sanitară pusă 
la punct, edili ener
gici, care nu lasă ni
mic din ceea ce se 
poate face azi pentru 
ziua de miine. o vii
toare microstațiune 
balneară, un muzeu 
care se va deschide 
publicului larg dună 
o serie de reparații 
capitale, multi tineri 
și mai ales multe pla
nuri realiste pentru 
viitorul apropiat — 
iată cîteva lucruri 
care pot întregi ima
ginea unui orășel a 
cărui bătaie a inimii 
se aude puternic, ar
monic, concertat cu 
marea bătaie a ini
mii patriei. Si dacă 
veți trece vreodată 
prin Gherla veți avea 
prilejul de 
cea mai 
piață de 
cite se află 
silvania.

a redea 
frumoasă 
bura din 
in Tran-

I
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Sprijin entuziast fată de strălucita 
inițiativă a României sncialiste 
pentru promovarea dezarmării

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

Reducerea cheltuielilor militare — o măsură 
concretă in concordanță cu aspirațiile popoarelor

Tovarășului HEIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

al Republicii Democrate Populare Yemen

ADEN

Realegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Con
siliului Suprem al Poporului al Republicii Democrate Populare Yemen 
îmi oferă prilejul de a vă transmite calde felicitări si cele mai bune urări 
de succes deplin în îndeplinirea misiunii de înaltă răspundere ce v-a fost 
încredințată de poporul yemenit.

Exprim convingerea că dezvoltarea, în continuare, a raporturilor da 
prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Democrată Populară Yemen corespunde intereselor popoarelor noastre, cau
zei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA

Pacea este adevărata fericire a 
omului. Niciodată ea n-a fost mai 
necesară ca acum, cind arsenalele 
nucleare, declanșate, ar putea dis
truge de mai multe zeci de ori 
planeta noastră.

Asemenea întregii națiuni, noi, 
slujitorii învățămintului de la 
Liceul agroindustrial din Huși, 
am primit cu vie satisfac
ție ideile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu de la tribuna 
marelui for legislativ. Situația 
internațională actuală a devenit 
intr-adevăr gravă, conflictele care 
se înmulțesc în diferite zone ale 
lumii, armele tot mai multe și mai 
perfecționate pun în . primejdie 
munca pașnică a lucrătorilor din 
toate domeniile. Este periclitată și 
tulburată pacea — tocmai ea, „le
gătura cea mai desăvîrșită a atitor 
bunătăți“, cum spunea Neagoe Ba- 
sarab.

Ca om care lucrez în invățămin- 
tul agricol, servesc sporirea rodu
lui gliei străbune, exprimindu-mi 
gindurile de pace și nutrind con
vingerea că referendumul de la 23 
noiembrie va însemna un DA una
nim păcii, un NU hotărît război u-, 
lui, spre a asigura liniștea nece

Un mobilizator exemplu pentru toate statele
Ca muncitoare si mamă a trei 

copii, ca fiică a unei țări profund 
atașată cauzei păcii, am primit cu 
mare bucurie inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu privind redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare, 
văzind în ea o cale sigură pe care 
trebuie să meargă toate națiunile 
lumii pentru a asigura liniștea că
minelor si fericirea copiilor de pe 
întregul pămint. Această măsură, 
adoptată prin votul unanim al re
prezentanților in forul suprem al 
puterii de stat — Marea Adunare 
Națională, constituie cea mai eloc
ventă dovadă a hotăririi ponorului 
nostru de a face din „Anul Inter
national al Păcii" un moment de 
cotitură în abordarea celei mai 
importante probleme a zilelor 
noastre. Ea reprezintă o vibrantă 
chemare adresată tuturor popoare
lor lumii de a se alătura inițiati
vei României si de a-și intensifica 
eforturile pentru a se trece de la 
vorbe la fapte în domeniul dezar
mării. Lumea de azi este supra
saturată de arme. Noi și noi in
strumente ale morții se adaugă

Oștenii vieții — in primele rinduri
(Urmare din pag. I)
bine decit noi. I-am văzut, adesea, 
dimineața, cu fețele trase de 
oboseala unor gărzi prelungite — 
da, „gărzi", ca la armată, dar gărzi 
pentru viață ! — i-am văzut în
cercănați, după operații grele, cu 
nervii măcinați de încordarea 
luptei pentru viață, dar cu ochii 
strălucind de bucuria de a mai fi 
salvat un om.

Despre lupta lor continuă, des
pre sensurile ei. discutam, la Spi
talul clinic municipal București, cu 
profesorul in medicină internă Cos- 
tlcă Ion, medic și dascăl de medici 
— avind cursuri la Facultatea de 
medicină din București — tovarăș 
de viață al doctoriței Virginia Ion, 
de la Spitalul clinic Colentina, și 
tată de medici în același timp — 
cei doi fii ai săi și una dintre nu
rori tocmai au absolvit medicina.

— Nu există medic care să nu se 
considere semnatar, ba mai mult, 
coautor la Apelul pentru pace lan
sat de tara noastră din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. De 
asemenea, aș mai vrea să vă spun 
că noi. medicii, ca oameni de ști

Mesajele muncii noastre, 
mesaje ale păcii și colaborării

(Urmare din pag. I)
rul „Motru". pentru formarea unui 
convoi ce va porni la Combinatul 
chimic de la Turnu Măgurele. No
tăm în continuare opinia lui :

— De aici, de la ecluza Agigea, 
poartă spre mare a noii magistrale 
albastre, ne exprimăm hotărirea de 
a acționa neabătut pentru îndepli
nirea năzuințelor de pace ale 
poporului nostru. De aici, de la 
grandioasa construcție a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră, ctitorie in
disolubil legată de numele secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, și un 
strălucit simbol al vocației con
structive, pașnice a poporului ro
mân, dăm glas sentimentelor 
noastre profunde de pace, înțele
gere, participind prin munca coti
diană la întărirea colaborării in
ternaționale. Măsura privind redu
cerea cu 5 la sută a armamentelor, 
efectivelor si cheltuielilor militare 
ne mobilizează la îndeplinirea ma
rilor obiective pe care le are de 
realizat economia noastră națională.

La grupa operativă a comanda
mentului portuar aveam să aflăm 
rezultatele traficului portuar pe 

sară muncii noastre pașnice, pre
gătirii, în condițiile noii revoluții 
agrare, a noi și noi promoții de 
elevi care să-și desăvîrșească în
sușirea profesiunii. Pentru că în- 
vățămintul, „această tablă a mate
riei și a culturii", cum il numea 
IOrga, nu poate tinde spre perfec
țiune, ca, de altfel, nici o altă acti
vitate umană, fără pace.

F'ără îndoială, actualele arsenale 
militare — nucleare și convențio
nale — care pun în grav pericol 
însăsl existenta civilizației, au pro
liferat o dată cu creșterea dincolo 
de orice limite rezonabile a buge
telor militare. Pe seama acestor 
imense alocații s-au înmulțit ar
mele, care au devenit tot mai dis
trugătoare. au sporit efectivele 
militare. Trecerea — așa cum a 
propus România la O.N.U. sau in 
alte foruri și cum a și procedat 
in mod concret — la reducerea bu
getelor militare, ar permite, pentru 
prima oară, o schimbare radicală 
în domeniul dezarmării, al opririi 
escaladării cursei înarmărilor, per- 
m ițind, totodată, transformarea 
fondurilor destinate distrugerii in 
resurse pentru dezvoltare și pro
gres. Iată de ce consider că un 

celor existente in arsenale, spo
rind cu fiecare zi pericolul unui 
război distrugător. în aceste împre
jurări fără precedent este de da
toria tuturor popoarelor, a tuturor 
statelor să se unească pentru rea
lizarea celui mai fierbinte dezide
rat al contemporaneității — oprirea 
cursei aberante a 'înarmărilor. în 
primul rind nucleare, si trecerea 
neintirziată la dezarmare.

Mă bucur că președintele 
tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. se află in 
fruntea luptei pentru pace, că 
prin inițiativele sale de larg 
ecou international glasul poporului 
român, dorința lui de a trăi și 
munci fără teama’ Zilei de mîihe 
înconjoară pămintul. Sintem. in 
același timp, mîndri că prin tot 
ceea ce face mult stimatul condu
cător al partidului si statului nos
tru ridică tot mai mult prestigiul 
României in lume.

în numele tovarășelor mele de 
muncă, a! întregului colectiv al 
întreprinderii de tricotaje „Moldo
va" din Iași, ne exprimăm totala 
adeziune la noua inițiativă de pace 

ință și ca apărători ai vieții pe Pă
mint. am urmărit cu deosebit inte
res și vie aprobare recenta cuvîn- 
tare a tovarășei Elena Ceaușeseu 
la Plenara Consiliului Național al 
Științei și învățămintului. îndem
nul eminentului om de știință de 
a acționa strins uniți în cadrul Co
mitetului național „Oamenii de 
știință și pacea". împreună cu în
tregul nostru popor, cu popoarele 
iubitoare de pace din întreaga 
lume, pentru a asigura generați
ilor de azi si generațiilor viitoare 
pacea, libertatea si bunăstarea, in
tr-o lume fără arme si fără răz
boaie. găsește în rinduT medicilor 
aprobarea unanimă și dorința fer
mă de a face tot ce depinde de noi 
în aoesț sens. Și sintem constlenti. 
ca anartinînd unei „armate în alb 
planetare", că toti medicii lumii vor 
lupta, din toate puterile, împotriva 
celei mal cumplite dintre boli : 
războiul.

Discuția s-a prelungit. îmbogățită 
cu exemple elocvente din viață, 
din lumea medicală, din lume in 
general. A fost. în fap,t. o pledoa
rie pentru frumusețea meseriei de 
medic, pentru simbolul netrădat al 
albului imaculat ce îmbracă acești 

cele 10 luni care au trecut din 
acest an. Calculele pun în evi
dență o depășire a prevederilor de 
plan în această perioadă cu 1 200 000 
tone mărfuri derulate peste plan 
prin portul Constanța, sporul fiind 
reprezentat in totalitate de expe
dițiile la export. De asemenea, re
zultatele zilnice din luna noiembrie 
sint cu 4 000 tone mai mari față 
de prevederi. Tot aici ni se pre
zintă imaginea la zi a activității 
portuare. La dane sint peste 70 de 
nave românești și străine aflate 
sub operațiuni de încărcare și des
cărcare. Printre zecile de macarale 
care transbordează mărfurile, 
într-o continuă mișcare, descifrăm 
prin fereastră numele navelor : 
„Zimnicea" — încarcă laminate ve
nite de la Galați pentru nordul 
continentului, noul cargou „Drago- 
mirești" —' aflat la cea de-a doua 
cursă — încarcă produse chimice 
românești pentru India, cargourile 
„Sadu" și „Titu" își fac plinul cu 
utilaje și echipamente industriale 
pentru țări din Africa. în același 
timp. în danele dotate cu poduri 
rulante pentru materii prime de 
volum, mineralierele „Baia de 
Aramă",, „Bistreț", „Cimpulung", 
„Motru", „Sulina" și „Baraolt" des

acord asupra reducerii cu 25 la 
sută, pînă în anul 1990, și cu 50 
la sută, pînă în anul 2000, a acestor 
bugete — așa cum reafirma to
varășul Nicolae Ceaușeseu în cu- 
vîntarea rostită la Marea Adunare 
Națională — ar reprezenta înalte 
răspunderi în fața popoarelor, pen
tru dezvoltarea încrederii și secu
rității, pentru dezarmare în Europa 
și în lume.

Noi toți, activiști și militanți pe 
frontul educației, al formării omu
lui nou, avem menirea de a-i învăța 
pe elevi meseria „pîinii", a-i de
prinde să descopere tainele sporirii 
continue a producțiilor din agricul
tură, pentru a face viața poporu
lui nostru tot mai îmbelșugată. U- 
nor asemenea țeluri nobile le răs
pund acțiunile cutezătoare ale 
României în favoarea păcii și de
zarmării, a apărării dreptului oa
menilor, al popoarelor la existență, 
la muncă și cunoaștere, la progres. 
Aceste acțiuni răspund gindurilor 
noastre și le susținem prin faptele 
noastre.
Dr. Inq. Avram D. TUDOS1E 
director adjunct al Liceului 
agroindustrial din Huși 

a țării noastre și, o dată cu aceas
ta. hotărirea nestrămutată de a fi 
mereu la înălțime la locul nostru 
de muncă, de a spori continuu ca
litatea produselor românești. Cău
tăm să facem aceste produse cit 
mai bune, mai frumoase si mai 
trainice, pentru ca cei ce le vor 
purta să fie mulțumiți și să ne 
considere prietenii lor buni, mai 
ales că peste 80 la sută din pro
ducție o exportăm în tot mai mul
te state. Este o datorie de cinste 
să susținem astfel prin fapte ini
țiativele si prestigiul României 
socialiste in rindul popoarelor lu
mii. âfefionind pentru realizarea 
întocmai a sarcinilor de plan ce ne 
revin? tar-la”®3 noiembrte-să spu
nem un DA hotărit valoroasei ini
țiative privind reducerea armamen
telor. efectivelor si cheltuielilor 
militare, convinși fiind că astfel 
întărim pacea si securitatea noas
tră. creăm condiții pentru viitorul 
fericit al copiilor noștri.

Silvia MANOLE 
muncitoare la întreprinderea 
de tricotaje „Moldova" din lași

devotați osteni al vieții. Ca o con
cluzie la tot ce am . discutat cu el 
și ălți demni purtători ai acestei 
culori — între care si profesorul 
Traian Rebedea și doctorița Ana 
Culcer — profesorul doctor Emanoil 
Popescu, director adjunct al Spita
lului clinic municipal București, 
ținea să sublinieze :

— Datoria de a Jupta pentru 
triumful vieții — iar'datoria de a 
lupta pentru pace este indisolubil 
legată de aceasta — face din pro
fesiunea de medic o adevărată 
arma a luptei pentru progres, pen
tru civilizație, pentru viata liberă 
și neîngrădită de spaime și de 
sechele pe acest Pămint. Ceea ce 
întreprinde România, in frunte cu 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
in direcția făuririi unei lumi fără 
arme și fără războaie, găsește de
plina adeziune și. deopotrivă, do
rința de implicare activă, hotărită 
a fiecărui cadru medical, a fiecă
rui luptător pentru viață. Luptă
tori pentru sănătatea oamenilor, ne 
considerăm, deopotrivă, luptători 
pentru sănătatea omenirii. Pentru 
pacea ei.

carcă cărbuni, fosfați și diferite 
minereuri venite din import 
pentru combinatele noastre indus
triale. Cel care ne prezintă această 
imagine a portului, comandantul 
de cursă lungă Valeriu Nae, ține 
să remarce :

— Imaginea portului Constanța 
sintetizează intr-un fel imaginea 
tării. Pentru că aici întilnești re
zultate ale muncii întregului 
nostru popor, cu care ne mindrim, 
și tot aici, prin intermediul aces
tor produse. România intră în con
tact direct cu toate statele de pe 
glob cu care întreținem relații co
merciale. Pentru ca această imagi
ne să rămînă mereu sub conul de 
lumină al muncii pașnice și crea
toare. al colaborării și cooperării 
internaționale, aprob din toată 
inima noua inițiativă de pace a 
țării noastre inspirată de secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușeseu. cu spe
ranța că exemplul României va 
genera ecoul dorit și necesar în 
rindul tuturor popoarelor lumii și 
al personalităților politice pentru 
a se întreprinde măsuri concrete 
care să ducă la ușurarea, poverii 
înarmărilor, la eliminarea’ primej
diei de război.

CELUIDE-ALTV-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR LAOTIAN

.. Stimați tovarăși,

în numele Partidului țomunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu? al comuniștilor și oamenilor muncii din Româ
nia, adresăm delegaților la cel de-al IV-lea Congres al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, comuniștilor și întregului popor laoțian un călduros 
salut tovărășesc și cele mai bune urări de succes lucrărilor congresului.

Sub conducerea Partidului Popular Revoluționar, poporul laoțian a în
făptuit revoluția democratică, adinei transformări revoluționare în societate, 
asigurind trecerea la edificarea unei vieți noi pe calea socialismului. Ne 
bucură progresele realizate în făurirea bazei tehnico-materiale a socialis
mului, în dezvoltarea industriei, agriculturii, învățămintului și culturii —- 
și adresăm din toată inima comuniștilor, oamenilor muncii laoțieni urări 
de noi și tot mai mari realizări in întreaga activitate de propășire a patriei.

Congresul partidului dumneavoastră ne oferă plăcutul prilej de a evoca 
raporturile de prietenie și solidaritate statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revoluționar Laoțian, între popoarele și țările 
noastre. O expresie pregnantă a acestor raporturi a constituit-o solidaritatea 
militantă, sprijinul consecvent material, politic și diplomatic acordate de 
poporul român luptei de eliberare a poporului laoțian împotriva colonia
lismului și imperialismului, pentru dezvoltarea independentă a țării, po
trivit aspirațiilor sale de libertate și progres. Reafirmăm convingerea ca. 
în noile condiții, cind poporul laoțian a pășit pe calea reconstrucției socia
liste. s-au creat premise pentru întărirea continuă a relațiilor prietenești 
româno-laoțiene, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușeseu și tovarășul Kaysone Phomvihane. pen
tru dezvoltarea, prin eforturi comune și pe baze reciproc avantajoase, a 
colaborării și cooperării economice, tehnico-științifice și in alte domenii, 
în interesul popoarelor noastre,,, al cauzei generale a socialismului si păcn.

în prezent. întregul nostru popor, strins unit în jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
înfăptuiește neabătut hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului. Progra
mul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism. Obiectivul strategic al noii etape pma in 1990U 
constituie trecerea României de la stadiul de țara in curs de dezvoltare Ia s a- 
diul superior de țară mediu dezvoltată și, in perspectiva, pina in anul 2000, Ia 
aplicarea principiilor comuniste de muncă și viață. In centrul întiegn 
activități punem dezvoltarea intensivă a economiei. Înfăptuirea noii revo
luții tehnico-științifice si a noii revoluții agrare, asigurarea, pe aceasta 
bază, a unei creșteri puternice a forțelor de producție, a ețicienței economice 
în toate domeniile, a unei noi calități a muncii și a vieții_ poporului.

Acționăm cu toată hotărirea pentru creșterea continua a rolului condu
cător al partidului, pentru perfecționarea relațiilor de producție și sociale, 
a organizării și conducerii societății, pentru aplicarea principiilor autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești. Pornind de la teza revoluționara ca 
socialismul se făurește cu poporul și pentru popor, ne preocupam permanent 
de dezvoltarea și perfecționarea democrației muncitorești revoluționare, a 
cadrului de participare directă a oamenilor muncii la conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor. .

Realitatea, viata demonstrează cu puterea faptelor ca planurile de dez
voltare economico-socială ale fiecărui popor se pot realiza numai in condiții 
de pace. De aceea, considerăm că. în situația internaționala actuala deosebit 
de gravă, problema fundamentală o constituie oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare nucleară și generală, asigurarea dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la existentă liberă și independentă, la pace, la 
viată. Partidul și statul nostru militează cu toată hotărirea pentru redu
cerea pînă la eliminarea totală a armelor nucleare din Europa și din lume, 
pentru oprirea experiențelor nucleare și a oricăror acțiuni de militarizare 
a Cosmosului, pentru reducerea radicală a armamentelor convenționale, a 
efectivelor si cheltuielilor militare. Ne pronunțăm ferm pentru reglemen
tarea problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru 
soluționarea globală a problemelor subdezvoltării și instaurarea unei noi 
ordirii economice mondiale.

în activitatea internațională. România acordă <? atenție deosebita dez
voltării raporturilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste. în
tăririi conlucrării si solidarității lor. Totodată, extindem relațiile cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de onnduire 
socială. La baza relațiilor cu alte state așezăm in mod consecvent princi
piile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Partidul Comunist Român militează consecvent pentru dezvoltarea unei 
largi colaborări eu partidele comuniste, și muncitorești, cu partidele soma- 
liste și social-democrate. cu mișcările de eliberare națională, cu alte orga- 
nizațli democratice și forte progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, in 
lupta pentru dezarmare și pace, pentru progres economic și social, pentru 
o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră. .

Vă dorim, dragi tovarăși, succes deplin în infăptuirea hotănnlor ce Ie 
va adopta Congresul dumneavoastră pentru dezvoltarea economico-sociala a 
patriei pe calea socialismului, pentru prosperitatea și fericirea poporului 
laoțian prieten.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTE1I"

CLUJ : Exploatări 
de calcar pentru construcții

In perimetrul localităților Viștea 
și Podeni din județul Cluj au fost 
date in exploatare două noi ca
riere de calcar superior folosit in 
construcții pentru placări exte
rioare și lucrări ornamentale. Din 
cgle două exploatări, realizate de 
Antrepriza de construcții-montaj și 
reparații Cluj, se vor extrage anual 
mii de metri cubi de blocuri de 
calcar. Cea mai mare parte din 
calcarul \ ce se va exploata de 
aici se va expedia unităților de 
construcții care realizează noile o- 
biective social-culturale din Capi
tală și din alte centre ale tării. 
(Marin Oprea).

MOINEȘTI : Edificii 
social-edilitare

La Moinești, orașul petroliștilor 
de pe Valea Tazlăului, s-au dat în 
folosință noi obiective social-edi
litare. Acestea se adaugă celor 
peste 3 700 de apartamente. 8 școli. 
10 grădinițe și creșe. un spital cu 
policlinică. cinematografe. clu
buri. spații comerciale și de servi
re a populației — edificii de ase
menea noi, moderne. Valoarea lu
crărilor realizate in acest an prin 
munca patriotică a cetățenilor se 
ridică la aproape 60 milioane lei. 
Pină la sfîrșitul anului vor mai fi 
date in folosință noi blocuri de lo
cuințe în ansamblul Tudor Vladi- 
mirescu, vor fi terminate lucrările 
de termoficare și alte obiective so
cial-edilitare realizate prin munca 
oamenilor și pentru oameni. 
(Gheorghe Baltă).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 13 noiembrie, ora 20 — 16 
noiembrie, ora 20. în tară ; Vremea va 
fi predominant frumoasă. Cerul va fi 
variabil. Sint posibile ploi slabe, izo
late, In regiunile nordice. Vîntul va 
sufla predominant slab, cu unele in

INFORMAȚII SPORTIVE
Ieri, in preliminariile 

campionatului european 
de fotbal

Pe stadionul .,Benito Viltamarin" 
din Sevilla. în prezenta a peste 
45 000 de spectatori, s-a disputat 
miercuri seara meciul dintre selec
ționatele Spaniei și României, din 
cadrul preliminariilor Campionatu
lui european de fotbal (grupa I). 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor 
spanioli, singurul gol fiind marcat 
de Michel, în minutul 58.

In ultimul minut de joc. Lung a 
apărat o lovitură de la 11 m exe
cutată de Butragueno.

Disputat la Cordoba, meciul de 
fotbal dintre selecționatele Spaniei 
și României, contînd pentru Cam
pionatul european de fotbal pentru 
tineret, s-a încheiat cu victoria

SIBIU : Balanță de mare 
precizie

La întreprinderea „Balanța" din 
Sibiu, eforturile oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan sint dublate de preocupări 
susținute pentru continua înnoire 
a producției și lărgirea gamei de 
fabricație în scopul satisfacerii ce
rințelor beneficiarilor interni și 
partenerilor externi. Aici a fost 
realizat un nou tip de balanță de 
mare precizie (0,1 miligrame), cu 
platan deasupra, primele- livrări 
fiind făcute Oficiului farmaceutic 
Brașov. (Ion Onuc Nemeș).

CARAȘ-SEVERIN : Ample 
lucrări de îmbunătățiri 

funciare
Ample lucrări de Îmbunătățiri 

funciare sint prevăzute a fi exe
cutate în actualul cincinal in ju
dețul Caraș-Severin. Astfel, se vor 
realiza desecări pe 45 284 hectare, 
de combatere a eroziunii solului 
pe 45 808 hectare, drenaje subte
rane pe 1510 hectare și regulari
zări de văi cu regim torențial in 
lungime de 330 kilometri. Lucrările 
au început sub cele mai optime 
condiții, fapt demonstrat de reali
zările raportate în aceste zile de 
brigada Berzovia. din cadrul în
treprinderii județene de profil, 
care își desfășoară activitatea in 
sistemul Cadar — Remetea — Po- 
gonici. în acest an vor fi predate 
suplimentar sarcinilor planificate 
peste' 1 000 hectare desecate în 
lunca piriului Pogonici. (Ion D. 
Cucu).

tensificări în partea de est a țării. 
Temperaturile minime nocturne vor fi 
cuprinse intre minus 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborite în * depresiuni, iar 
cele maxime diurne între 7 șl 17 grade, 
local mai ridicate în sud-vest. Se va 
semnala, pe alocuri, ceață, dimineața 
și seara. în București : Vremea va fi 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla predominant slab. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 1 și plus 
3 grade, Iar cele maxime între 13 și 
16 grade. Seara șl dimineața, condiții 
de ceață slabă.

gazdelor, cu scorul de 1—0 0—0). 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
in minutul 85 de Loren.

★
La Doha s-a disputat meciul inter

național amical de fotbal dintre se
lecționatele olimpice ale României și 
Qatarului. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de 4—2 (1—1).

HANDBAL. In ziua a doua a com
petiției internaționale feminine de 
handbal „Trofeul Carpați" ce se des
fășoară in Sala sporturilor din Con
stanta, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 32—21 (18—8) 
formația Bulgariei. Celelalte două 
jocuri disputate s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Franța — 
Ungaria 23—21 (9—11) ; Iugoslavia — 
România (B) 23—16 (9—10). Turneul 
continuă astăzi, de la ora 15,30. după 
următorul program : Iugoslavia — 
Bulgaria ; România (B) — Franța ; 
România (A) — Ungaria.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
trimis o telegramă primului ministru 
al Guvernului Republicii Democrate 
Populare Yemen, Yassin Saeed Nu-

Cronica zilei
Cu prilejul împlinirii a 350 de ani 

de la nașterea lui Nicolae Milescu 
Spătarul, unul din marii umaniști ai 
culturii românești, miercuri, in Ca
pitală. s-a desfășurat un simpozion 
științific.

Comunicările prezentate au pus in 
evidență activitatea științifică, isto
rică, filozofică, literară și de călător 
a marelui cărturar român Nicolae 
Milescu Spătarul.

★
Două expoziții din Republica Popu

lară Chineză, expresie a tradiționa
lelor relații de colaborare culturală 
exiștente între cele două țări, au fost 
deschise la Timișoara. Biblioteca ju- 
dețeazâ găzduiește o expoziție de 
cărți ■ și discuri, cu volume de lite
ratură social-politică. științifică, be
letristică. de artă si înregistrări mu

(Oameni (rafile. semnificații
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,

PASIUNEA DE A CUNOAȘTE
La Beijing și Tangshan, la Tian

jin și Shanghai, Nanjing, Hanzhou 
și Suzhou am avut prilejul să 
vizitez școli, licee, universități, 
institute de cercetări in care rivna 
și setea de cunoaștere, de inovare 
pulsau într-un ritm impresionant. 
Cuvintele : „Vrem să învățăm, să 
învățăm cit mai mult și cit mai 
bine !" se lăsau auzite nu doar 
prin vocile orășenilor, ci și ale 
sătenilor, nu doar prin ale 
celbr ce populau .cu veselia .și 
cahdoarea lor grădinițele și șco
lile elementare, cL și din gra
iul celor ajunși la virste vene
rabile. fără deosebire — femei, 
bărbați, tinere, tineri ; deopotrivă 
își acordau armonios glasurile 
intr-un cor de necuprins, cîntînd 
parcă o odă de ei scrisă, pe care 
am numi-o: „Bucuria de a-nvăța".

Dezvoltarea educației și invăță- 
mîntului au . figurat ca principale 
puncte de dezbatere în cadrul 
celui de-al XII-Iea Congres al 
P.C, Chinez, și, respectiv, al celei 
de-a IlI-a sesiuni plenare a Co
mitetului Central al partidului. Noi 
teze au rezultat din aceste dezba
teri, luîndu-se prin consens hotă- 
riri cu aplicabilitate imediată. Ele 
vizează reforma sistemului educa
țional în scopul ridicării nivelului 
cultural al poporului, iar în cadrul 
acestei reforme 

școlarizarea 
obligatorie de
nouă ani, din
care șase ani de 
invățămînt pri
mar. iar trei de 
învățămint se
cundar, statul, societatea, școlile și 
familiile garantînd îndeplinirea 
acestui obiectiv ; restructurarea 
învățămintului secundar și dez
voltarea viguroasă a aptitudinilor 
tehnice, in vederea unei înalte ca
lificări profesionale ; revigorarea 
muncii și mobilizarea tuturor sec
toarelor spre noi inițiative menite 
să asigure reușita reformei sis
temului educațional.

Restructurarea și impulsionarea 
învățămintului se Înscriu in vastul 
proces de deschidere a Chinei, in 
egală măsură spre lumea largă și 
spre viitor. Peste tot, in școli și 
institute, interlocutorii țin să rea
mintească de deviza eu care i-a 
inarmat partidul : „Educația tre
buie să servească construcției so
cialiste, iar aceasta, la rindul ei. 
trebuie să influențeze evoluția 
procesului educațional".

Entuziasmul din școli și univer
sități, din rindurile populației este 
strins legat de planurile de mo
dernizare a Chinei. Chinezii știu 
că modernizarea socialistă obligă 
nu numai la o utilizare mai bună 
a personalului angajat și la creș
terea nivelului calificării acestui 
personal, ci și la imprimarea în 
conștiințe a importanței educației, 
menită să conducă la formarea 
unui imens contingent de oameni 
pregătiți în cele mai diverse do
menii, pentru a răspunde necesi
tăților dezvoltării economice și 
sociale a țării. Și aceasta, intere
sted nu numai ultimul deceniu al 
acestui secol, ci și începutul celui 
de-al treilea mileniu. In esență, 
năzuința este de a forma sute de 
milioane de muncitori calificațt, 
competenți atît pentru industrie, 
agricultură, comerț, cit și pentru 
alte sectoare de activitate. Mii și 
mii de factori de conducere, teh
nicieni, ingineri, agronomi, econo
miști. directori de uzine vor tre
bui să fie animați de un spirit 
întreprinzător, să posede cunoș
tințe științifice și tehnice dintre 
cele mai avansate, inclusiv in 
domeniul gestiunii economice. Mii 
și mii de oameni dedicați muncii 
pedagogice, oameni de știință, 
medici, artiști, plasticieni, legiuitori 
și apărători ai legilor, specialiști 
in domeniul militar, cadre de 
conducere pe linie de partid și de 
stat, capabili să se adapteze pro
gresului și culturii moderne, să 
impulsioneze acest proces și să 
răspundă exigențelor firesc im
puse de noua revoluție tehnologică. 
In consecință, procesul de invăță- 
mînt în R.P. Chineză își propune 
un țel pe cit de grandios, pe atît 
de dificil în privința eforturilor 
și mijloacelor pe care le solicită. 

însemnări de călătorie 
din R. P. Chineză

man. cu prilejul realegerii sale în 
această funcție, prin care îi adre
sează calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate si 
fericire personală, de succes deplin 
in activitate.

zicale din creația clasică si contem
porană chineză.

Sub genericul „Bronzuri din colec
ția Muzeului Palatul Imperial din 
Beijing", la Complexul muzeal Timiș 
este organizată o originală expoziție 
ilustrativă pentru tehnica tradiționa
lă a prelucrării bronzului in timpul 
dinastiilor Shang (secolele XIV—XI 
î.e.n.) și Tang (secolele VII—VIII 
e.n.).

★
La Complexul muzeal județean din 

Piatra Neamț a avut loc. miercuri, 
vernisajul unei expoziții de fotografii 
din S.U.A. înscrisă în cadrul relații
lor de colaborare culturală româno- 
americană. expoziția prezintă lucrări 
ale artistului Will IVI. Agar si va fi 
prezentată, in continuare, in orașele 
Roman și Bacău.

(Agerpres)

Este vorba de o politică pe care 
interlocutorii o consideră de în
semnătate primordială pentru pre
gătirea generațiilor de azi și a 
celor viitoare. Și nu întimplător, 
concomitent cu adoptarea actualu
lui cincinal, a fost adoptată și 
legea cu privire la invățămînt, 
despre care se spune că este 
„prima lege completă" din istoria 
Chinei, ce se referă la toate 
aspectele procesului educațional.

Desigur, realizarea,^ obiectivelor 
vizate prin reorganizarea învăță
mintului necesită, înainte de toate, 
o puternică bază materială. Toc
mai spre infăptuirea acesteia țin
tesc importante prevederi ale ac
tualului cincinal. Guvernul central 
a hotărit să aloce învățămintului, 
pe perioada pină la sfîrșitul ac
tualului deceniu, peste 116 mili
arde de yuani. reprezentînd o creș
tere de 72 la sută față de cincina
lul precedent.

Și în întreaga Chină, la orașe șl 
sate, se construiesc lăcașe de 
învățămint. Pentru că numai în 
școlile medii tehnice și profesio
nale numărul elevilor va crește 
mai mult decît de două ori in 
actualul cincinal, pentru a satis
face în măsură crescîndă cerința 
de cadre calificate a operei de 

modernizare. Iar 
universitățile și 
institutele supe
rioare vor forma 
nu mai puțin de 
5 milioane de 
specialiști, repre- 
zentind dublul 

numărului celor pregătiți în pe
rioada cincinalului precedent.

Reforma învățămintului, extin
derea întregii opere educaționale, 
sint in plină desfășurare. Nicio
dată in China nu au existat atitea 
forme de invățămînt ca acum. Ele 
angajează milioane de persoane. 
Iată, intr-o fugară înșiruire, prin
cipalele forme de învățămint : 
preșcolar, școlar, extraordinar, li
ceal (de cultură generală sau de 
profil), postliceal, universitar, 
postuniversitar, extrauniversitar, 
cursuri organizate la locurile de 
muncă, cursuri serale, cursuri de 
învățămint prin corespondentă, 
prin intermediul radioului, tele
viziunii, academii, institute de 
perfecționare, de reciclare, nefiind 
deloc neglijați autodidacții, cărora 
li se oferă multiple canale de 
instruire.

In China veche învățămîntul a 
fost limitat. Atit de limitat, ineît 
cele citeva universități — celebre 
la vremea aceea — și citeva licee 
erau rezervate exclusiv copiilor 
cu părinți bogați. Iar la țară, în- 
vățămîntul era practic inexistent, 
analfabetismul maselor consti
tuind pentru clasa dominantă o 
stare de lucruri „normală". Puținii 
institutori, rătăciți prin sordidele, 
rarele, așa-zisele „școli", n-aveau 
de nici unele (necum posibilita
tea de a-și procura materialul 
didactic atit de necesar), din tris
tul motiv că oficialitățile uitau 
să le plătească lefurile luni de-a 
rindul sau nu-i plăteau deloc, ca 
să nu mai vorbim de faptul că 
finanțarea învățămintului de către 
stat nici nu era concepută.

Aceste învățăminte ale trecutului 
n-au fost uitate, cum n-a fost 
uitat efectul lor nociv asupra dez
voltării țării. Și tocmai de aceea, 
chinezii de astăzi au convingerea 
că printr-un sistem de învățămint 
nou China nouă, numărînd peste 
1 miliard de locuitori, poate să-și 
valorifice într-o măsură nemaiin- 
tîlnită bogatul său potențial inte
lectual. Și îmbogățind și intărind 
continuu acest factor, in multe pri
vințe hotărîtor în condițiile actualei 
revoluții tehnico-științifice. avînd 
avantajul pe care îl asigură siste
mul socialist, poporul chinez, sub 
conducerea încercată a partidului 
său comunist, va realiza rîvnitul tel 
de a transforma China intr-o tară 
socialistă modernă pină la sfîrșitul 
secolului.

Așa a hotărît partidul. Așa vrea 
poporul. Și nu încape îndoială că 
așa va fi 1

Elvira IVAȘCU
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ROMÂNIA: O POLITICĂ IN SLUJBA PĂCII
Cunoscuta revistă indiană „Fair Idea” publică, sub semnătura «lui 

Avtar Singh, un amplu articol intituiat „ROMÂNIA : O POLITICĂ IN 
SLUJBA PĂCII”. Articolul prezintă pe larg concepția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușesou cu privire la dreptul la pace și lă viață,

la independență, Ia existență liberă și demnă, ca drept suprem al tu
turor popoarelor și națiunilor, subliniind că o asemenea concepție re
flectă profundul umanism revoluționar al politicii internaționale promovate 
cu atita consecvență de România socialistă, de președintele ei.

Profundul umanism revoluționar, 
se arată în articol, constituie una 
dintre principalele caracteristici ale 
Întregii activități a Partidului Co
munist Român — de la a cărui În
ființare s-aiu împlinit 65 de ani — 
fiind expresia unei îmbinări or
ganice. a unei concordante depline 
între politica internă și cea inter
națională. Așa cum pe plan intern 
prindpaluil obiectiv al activității 
de dezvoltare social-eoonomică a 
României este omul, satisfacerea 
nevoilor sale și afirmarea plenară 
a personalității sale, pe plan extern 
această țară este angajată plenar 
in apărarea drepturilor fundamen
tale ale omului si a libertății po
poarelor si națiunilor. Concepția 
noastră eu privire la democrație — 
și in acest context, cu privire la 
drepturile omului — sublinia pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, por
nește de la necesitatea asigurării 
unei egalități depline intre popoare, 
a realizării unor relații economice 
și sociale echitabile, care să permi
tă fiecărui cetățean să ducă o 
viată demnă, ca urmare a accesu
lui liber la educație, cultură, știin
ță. a posibilității ca poporul, indi
ferent de naționalitate, si în primul 
rind masele oamenilor muncii, să 
participe direct la conducerea în
tregii societăți.

în spiritul acestui profund uma
nism, Partidul Comunist Român 
desfășoară o intensă activitate in
ternațională consacrată aspirațiilor 
vitale ale popoarelor și națiunilor 
din întreaga lume. în concepția 
P.C.R.. a secretarului său general. 
Nicolae Ceaușescu. dreptul la via
tă, la pace este cel mai important 
drept al popoarelor si națiunilor 
și de aceea afirmarea si salvgar
darea lui constituie unul dintre cele 
mai importante imperative ale pre
zentului. De aceea. P.C.R. conside
ră că lupta pentru binele. omului, 
pentru apărarea drepturilor omului 
presupune în primul rînd eforturi 
susținute din partea tuturor sta
telor pentru a elimina pentru tot
deauna pericolul unui război care 
arhenintă viata tuturor popoarelor 
de pe planetă. Cursul evenimente
lor din ultimele două decenii a de
monstrat realismul poziției susținu
te consecvent de România, că pa
cea prin dezarmare, și în primul 
rînd dezarmarea nucleară, este pro
blema fundamentală a lumii con
temporane. Importantele schimbați 
revoluționare care au survenit în 
lume în perioada postbelică au 
adîniGit permanent confruntarea 
dintre cele două tendințe opuse — 
politica de forță si dictat, de înar
mare șl de reîmpărțire a globului 
în sfere de influentă, pe de o parte, 
și. pe de altă parte, orientarea tot 
mal puternică spre o nouă politică 
ce trebuie să pună capăt utilizării 
forței și amenințării cu forța, dic
tatului. zonelor de influentă sî 
cursei aberante a înarmărilor, să 
asigure dezvoltarea independentă a 
popoarelor, colaborarea dintre ele 
bazată exclusiv pe principiile inde
pendentei si suveranității naționa
le, neingerinței în afacerile interne. 
Acum mai mult ca oricind. sublinia
președintele Nicolae Ceaușescu,
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ROMÂNIA ÎN ANUL

REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE 
-condiție a păcii și cerință a soluționării 
gravelor probleme din economia mondială

„Pornim de la faptul că intre problemele dezarmării și pro
blemele economiei mondiale există o interdependență tot mai 
strînsă, că numai soluționarea acestor probleme - pe linia dezar
mării, a reducerii cheltuielilor militare și a noii ordini economice 
mondiale - va duce la o îmbunătățire generală a relațiilor internațio
nale, va deschide calea pentru reluarea cursului destinderii, pentru o 
politică de colaborare între toate națiunile lumii”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Document programatic al politicii 

externe a României socialiste, cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta sesiu
ne a Marii Adunări Naționale a pus 
din nou în evidență că problema 
fundamentală a epocii noastre este 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare. în primul rind la 
dezarmare nucleară. In concepția 
președintelui tării noastre, puternic 
reafirmată in acest An Internațio
nal al Păcii, realizarea unui ase
menea obiectiv vital implică înfăp
tuirea unui program complex de 
dezarmare, care ar urma să ducă la 
lichidarea, pe etape, a tuturor ar
melor nucleare pină la sfîrsitul se
colului și. în paralel, la reducerea 
cu 25 la sută, pînă în 1990. a arma
mentelor conventionale, precum si a 
efectivelor și cheltuielilor militare, 
urmînd să se acționeze în continua
re pentru a se ajunge la o reducere 
cu cel puțin 50 la sută pină în anul 
2000.

Trecerea la măsuri efective de 
dezarmare si de reducere a cheltuie
lilor militare, pentru care se pro
nunță cu atîta consecventă si fermi
tate secretarul general al partidului, 
constituie un imperativ major al 
epocii noastre. întrucît escaladarea 

este necesară intensificarea luptei 
tuturor forțelor realiste și progre
siste. a tuturor popoarelor. împo
triva înarmării, a pericolului unui 
nou război mondial, al unui război 
nuclear, pentru apărarea dreptului 
fundamentai al popoarelor la exis
tență* la viată, la libertate și pace, 
în epoca noastră, nici o problemă 
nu este mai importantă decît elimi
narea pericolului unui război mon
dial, al unei catastrofe nucleare?, 
asigurarea păcii în lume. Este- evi
dent că în absenta dreptului la via
tă si la pace, toate celelalte drep
turi ar fi anihilate. Dacă popoarele 
ar fi exterminate, dacă viata ar în
ceta să mai pulseze pe planeta

Articol din revista indiană „Fair Idea" consacrat 
activității dinamice, pozițiilor constructive 

ale țării noastre in problemele fundamentale 
ale vieții internaționale

noastră, problema drepturilor omu
lui ar rămine fără obiect.

Dreptului omului la pace, la via
tă ii sint consacrate multe initia
tive românești — la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale — pen
tru încetarea cursei înarmărilor. De 
un Igrg ecou internațional se 
bucură demersurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru oprirea 
desfășurării noilor rachete nuclea
re în Europa si realizarea unui 
acord care să ducă la desființarea 
și lichidarea armelor nucleare, a 
tuturor armelor și armamentelor 
din Europa și din întreaga lume, 
pentru asigurarea liniștii și vieții 
popoarelor. O expresie elocventă a 
voinței de pace a popoarelor ar fi 
traducerea în viată a Apelului 
Solemn pe care Adunarea Genera
lă a O.N.U. l-a adoptat prin con
sens în noiembrie 1985, pe baza 
inițiativei românești, în legătură cu 
Încetarea imediată a acțiunilor ar
mate ds către tăriile aflate în con
flict si trecerea la soluționarea 
disputelor pe calea negocierilor 
pașnice, precum și a Angajamen
tului Solemn al «statelor membre 
ale O.N.U. de a se abține de la uti
lizarea forței si a amenințării cu 
forța, de ia orice ingerință în afa
cerile interne ale altor state. Apli
carea lor ar contribui. în mod 
direct, la promovarea destinderii și 
realizarea nobilelor teluri ale Anu
lui Internațional al Păcii. în cuvîn- 
tarea rostită la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., președintele 
Nicolae Ceaușescu a insistat asu
pra importantelor obiective pe care 
toate statele și popoarele trebuie 
să le urmărească în acest an, subli
niind necesitatea ca" Anuil Interna
tional al Păcii să fie marcat de 
fapte concrete și acorduri i adecva
te și cerînd tuturor statelor, gu
vernelor și șefilor de stat din Eu
ropa si din întreaga lume să ac
ționeze în unitate si cu un înalt 

înarmărilor sporește nemăsurat ris
cul unei conflagrații care ar avea 
urmări catastrofale pentru însăsi 
perpetuarea existentei umane, a con
dițiilor de viată pe planeta noastră, 
în același timp, inarmările au grave 
efecte negative imediate. întrucît frî- 
nează puternic dezvoltarea economi
că si socială a statelor, reprezintă 
unul dintre cele mai Importante 
obstacole în calea lichidării subdez
voltării. a decalajelor dintre țările 
bogate si cele sărace. Pornind toc
mai de la necesitatea trecerii. în cel 
mai scurt timp, la acțiuni concrete 
de dezarmare, prin adoptarea unor 
măsuri de reducere, chiar unilate
rală. a armamentelor, efectivelor 
si cheltuielilor militare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor 
statelor europene. S.U.A. și Canadei 
chemarea de a proceda fiecare la 
reducerea cu cel puțin 5 la sută a 
înarmărilor, chiar înaintea realizării 
unui acord corespunzător în acest 
domeniu — măsură transformată in 
lege de către Marea Adunare Națio
nală și supusă consultării populare 
prin referendumul de la 23 noiem
brie.

Cum se reflectă această Inițiativă 
în cadrul actualei conjuncturi econo
mice ? 

simt al răspunderii pentru a asigu
ra triumful păcii pe planetă. 
Cuvîntările rostite de secretarul 
general al P.C.R. la plenara C.C. 
al P.C-.R., la plenara Consiliului 
Național al Frontului Unității și 
Democrației Socialiste. Programul 
F.D.U.S. și Declarația-Apel, pre
cum și Declarația Marii Adunări 
Nationals atestă din nou înaltul 
simt al răspunderii manifestat de 
România pentru interesele vitale 
ale poporului român și ale popoare
lor din întreaga lume, pentru 
destinul civilizației umane.

în concepția României, se subli
niază în continuare în articol, 
omenirea are nevoie vitală de pace 

pentru a pune In practică progra
mele de dezvoltare economică și 
socială, care sînt deosebit de im
portante și urgente pentru țările 
in curs de dezvoltare în acest An 
Internațional al Păcii, cînd cheltu
ielile militare se ridică la 1 000 de 
miliarde dolari, sumă aproximativ 
egală cu totalul datoriilor externe 
ale tuturor țărilor de pe glob. 
Omenirea are nevoie vitală ca 
obiectivele Anului International al 
Păcii. să fie traduse în viață, mai 
ales avind în vedere continuarea 
acumulării de noi arme nucleare 
— cu toate că arsenalele existente 
pot distruge întreaga omenire de 
mai multe ori — ca și efectuarea 
de noi experiențe nucleare, cum ar 
fi cele realizate recent de Statele 
Unite. Premisele unui viitor paș
nic pentru întreaga civilizație — 
pentru care militează cu hotărire 
Partidul Comunist Romăn — pot fi 
si trebuie create acum. în acest an 
1986. pe care Națiunile Unite l-au 
consacrat păcii, îndreptînd eveni
mentele către un nou curs, radical 
diferit de ceea ce s-a întîmplat 
fină acum. România consideră că. 
printre măsurile ce trebuie luate in 
vederea dezarmării, o deosebită 
importanță ar avea-o un acord 
pentru oprirea militarizării spațiu
lui cosmic și utilizarea lui exclusiv 
în scopuri pașnice, pentru binele 
tuturor națiunilor. Declarația Marii 
Adunări Naționale a României 
subliniază pe drept cuvînt că — în 
Anttl Internațional ăl Păcii — 
acesta ar trebui să fie unul din 
principalele obiective ale luptei 
popoarelor, ale forțelor realiste de 
pretutindeni, ale parlamentelor.

Documentele adoptate la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie în 
legătură cu activitatea Internațio
nală a partidului și statului în anul 
1985 și principalele obiective ale 
politicii externe în 1986 de

*

CHELTUIELILE MILITARE. O 
POVARA MAI GREA CA ORICTND. 
Importanta si necesitatea acestei 
măsuri sînt demonstrate cu pregnan
tă de însesi realitățile vieții Interna
tionale. care evidențiază gravele 
consecințe ale escaladării înarmări
lor. ce au ajuns să absoarbă anual 
uriașa sumă de 1 900 miliarde de 
dolari. Una din manifestările cete 
mai pregnante ale actualei crize eco
nomice mondiale — restringerea ac
tivității productive — este direct 
legată de faptul că înarmările im
plică un uriaș transfer de resurse 
materiale si umane, de potential 
tehnico-științific din sectorul civil, 
uride are loc creșterea economică, in 
sectorul militar, unde resursele sînt 
pur si simplu „înghețate”, scoase din 
circuitul productiv. După calculele 
specialiștilor O.N.U., din fiecare do
lar cheltuit pe plan mondial in sco
puri militare, aproape jumătate este 
obtinut pe seama restrîngerii con
sumului personal și circa o treime 
pe seama investițiilor in producție.

Deosebit de alert a fost ritmul de 
creștere a bugetelor militare în ul
timii cinci ani (1981—1985) — ani 
care au cunoscut și cea mai puter
nică răbufnire a crizei economice 
mondiale : din datele S.I.P.R.I. re

monstrează că România socialistă 
consideră că pentru a asigura o 
bază puternică dreptului popoare
lor la pace șl viață, pe lingă pro
gramul pentru, eradicarea armelor 
nucleare, trebuie elaborat un pro
gram complex de dezarmare, stipu- '
lînd măsuri pentru reducerea î
substanțială. în etape, a armamen
telor convenționale, a forțelor ar
mate și a cheltuielilor militare — 
cu -cel puțin 50 la sută pînă în 
anul 2000 ; desființarea conco
mitent^ a N.A.T.O. și a Tratatu
lui de la Varșovia, a tuturor blocu
rilor militare ; dezafectarea baze
lor militare din alte state și re
tragerea trupelor străine în limi
tele teritoriului lor național alte 
măsuri pentru creșterea încrederii.
și securitate. Acest program corn- • I 
plex ar trebui, de asemenea, să 
stipuleze intensificarea acțiunilor 
pentru soluționarea rapidă. prin 
mijloace pașnice, a tuturor conflic
telor de pe glob.

Dreptul tuturor .popoarelor și 
națiunilor la pace și la viață, la 
independență, dreptul la o exis
tență liberă și demnă constituie, 

■în concepția României și a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. un 
important obiectiv de luptă, și nu 
un deziderat abstract. Această con
cepție ilustrează, profundul uma
nism al întregii politici interne si 
externe a României socialiste. în 
numele acestui înalt ideal, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cere 
forțelor înaintate, popoarelor din 
întreaga lume să-și întărească 
unitatea de acțiune în vederea 
edificării unei lumi mai bune și 
mai drepte, a libertății, păcii și 
progresului pentru toate națiunile, 
în această activitate perseverentă, 
în acțiunile ferme, pline de dă
ruire ale secretarului general al 
P.C.R. în slujba aspirațiilor celor 
mai fierbinți ale popoarelor se 
află una dintre sursele prestigiu
lui si respectului de care se bucu
ră România pe plan mondial.

, Cu ocazia împlinirii a 65 de ani 
de la crearea P.C.R., animat de 
un profund simț patriotic, desfă- 
șurlnd acțiuni responsabile pentru 
pacea întregii planete, poporul 
român iși exprimă atașamentul 
ferm fată de politica partidului și 
a statului său. în continuarea aces
tei politici, al cărei arhitect si 
promotor neobosit este președin
tele Nicolae Ceaușescu, poporul 
român vede cea mai sigură garan
ție a înaintării României în di
recția unor realizări tot mai im
portante. a creșterii prestigiului 
și stimei pe care România socia
listă șl președintele 
Nicolae Ceaușescu le-au cîștîgat 
pretutindeni în lume. „Ceaușescu 
— România — Pace” reprezintă 
astăzi pentru națiunile europene 
expresia sinceră a voinței de 
neclintit a unui întreg popor de a 
face totul, de a nu precupeți nici 
un efort pentru triumful idealu
rilor nobile ale vieții și. păcii, pen
tru înflorirea civilizației umane.
in condiții de liniște și stabilitate,
încheie articolul din ..Fair Idea”.

zultă că. In 1984, ritmul respectiv 
a fost dublu fată de anul precedent, 
iar in 1985 — de trei ori mai mare 
decit în 1984. Amplificarea transfe
rului de resurse din sectorul civil 
in cel militar se numără printre 
principalii factori care au contribuit 
la accelerarea reducerii volumului 
investițiilor și a gradului de folosi
re a capacităților de producție in 
economia de pace, la slăbirea con
siderabilă a activității productive în 
ansamblu. Ca una din consecințele 
sociale cele mai dureroase ale ac
tualei recesiuni din economia Țărilor 
capitaliste, direct legată de sporirea 
cheltuielilor militare, șomajul cu
noaște niveluri fără precedent după 
marea criză din anii ’30. provocînd 
grave suferințe in rîndul oamenilor 
muncii. îndeosebi al tinerei gene
rații.

Bugetele militare sînt însă numai 
expresia bănească a cursei înarmă
rilor. care. în fapt, reprezintă o ab
solută risipă de alte resurse ce ar 
putea fi folosite pentru dezvoltarea 
economico-socială. Se apreciază că 
3 pină la 12 la sută din producția 
mondială a mai multor materii pri
me si materiale strategice este uti
lizată in scopuri militare. Pe aceas
tă cale se risipesc materii prime 
neenergetice. îndeosebi metale rare
— titan, vanadiu, platină si altele — 
ceea ce frînează dezvoltarea multor 
ramuri ale economiei de pace. în
deosebi din categoria celor de vîrf. 
Totodată, arsenalele militare sint 
mari consumatoare de combustibili
— ele irosesc anual o cantitate de 
petrol egală cu jumătate din consu
mul țărilor în curs de dezvoltare 
(fără China).

Dar înarmările constituie o piedi
că nu numai in calea utilizării ra
tionale a resurselor naturale, ci și a 
potențialului uman. Numărul oame
nilor utilizați direct sau indirect în 
activități militare se estimează a fi 
de 100 de milioane, ceea ce echiva
lează cu totalul forței de muncă din 
industria prelucrătoare a Europei (cu 
excepția U.R.S.S.). Totodată. 40 la 
sută din fondurile de cercetare- 
dezvoltare și 50 la sută din totalul 
cadrelor calificate din lume sînt an
trenate In activități cu caracter mi
litar. în timp ce proiecte științifice 
de mare însemnătate pentru om. 
pentru progresul civilizației’ umane 
sint chiar abandonate din lipsă de 
fonduri si de specialiști.

CEL MAI PUTERNIC AFECTATE
— TARILE SĂRACE. Deși înarmă
rile apasă din ce In ce mai greu 
asupra tuturor popoarelor, cel mai 
afectate sînt țările în curs de dez
voltare confruntate cu problemele 
rămînerii tn urmă pe plan economi- 
co-social. ca urmare a îndelungatei 
dominații străine, a politicii colo
nialiste. care a dus la repartizarea 
profund inechitabilă a avuției mon
diale. la împărțirea lumii in săraci 
și bogați.

In acest sens, este știut că poli
tica imperialistă antrenează tot mal 
mult în viitoarea inarmărilor țările 
In curs de dezvoltare. Valoarea

Convorbiri economice româno-chineze
BEIJING 12 (Agerpres). — La 

Beijing au început lucrările ce
lei de-a VII-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-chi
neze de colaborare economică și teh
nică, în cadrul cărora se examinează 
măsurile ce urmează a fi întreprin
se pentru realizarea înțelegerilor 
convenite cu prilejul întilnirilor da 
la Beijing și București, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, cu conducătorii de partid 
și de stat ai R. P. Chineze, pentru 
înfăptuirea și depășirea volumului 
de schimburi prevăzut în acordul de 
lungă durată privind cooperarea eco
nomică și schimburile de mărfuri în 
perioada 1986—1990.

Președinții celor două părți in co

Pentru instaurarea unei noi ordini 
internaționale in domeniul informației 

Intervenția reprezentantului român in Comitetul pentru problemele 
politice speciale al Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).
N. Chilie transmite : în Comitetul 
pentru problemele politice speciale 
al Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă examinarea punctului referi-* 
tor la problematica informației in 
lumea contemporană.

Luind cuvîntul, reprezentantul ro
mân a declarat că țara noastră se 
pronunță și acționează consecvent 
pentru instaurarea unei noi ordini 
internaționale în domeniul informa
ției și comunicațiilor, de natură să 
contribuie la eliminarea actualelor 
decalaje și dezechilibre din fluxul 
internațional al informației, să asi
gure o informare responsabilă, obiec
tivă și corectă a popoarelor asupra 
problemelor majore ce confruntă 
omenirea.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
depășirii, prin dialog și negocieri, a 
actualelor dificultăți și deosebiri de 
păreri în materializarea obiectivului 
noii ordini internaționale a informa
ției, prin adoptarea unor măsuri 
practice realiste — pe linia recoman
dărilor formulate de țările nealinia
te. în curs de dezvoltare. în cuprin
sul raportului Comitetului O.N.U. 
pentru problemele informației. Aces
te recomandări, a.subliniat reprezen
tantul român, vizează măsuri de 
fond, între care extinderea cooperă
rii internaționale în domeniul infor
mației și așezarea ei pe baze echita
bile. crearea condițiilor pentru ac
cesul sporit și în termeni avantajoși 
al țărilor In curs de dezvoltare la

Adunare cu prilejul aniversării proclamării 
independenței Angolei

LUANDA 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 11 ani de la 
proclamarea independenței de stat 
a Angolei, în provincia Malanje a 
avut loc o adunare la care a luat 
cuvîntul Jose Eduardo dos Santos, 
președintele M.P.L.A. ■— Partidul 
Muncii. președintele Republicii 
Populare Angola. După ce a relevat 
realizările obținute în dezvoltarea 
țării pe multiple planuri in anii 
de la dobîndirea independenței, vor
bitorul a reafirmat principiile poli
ticii de pace, colaborare. înțelegere 
pe care o promovează Angola pe 
plan internațional. El a subliniat 

armamentului vfndut țărilor sărace, 
de exemplu, s-a dublat in ultimul 
deceniu, ridieîndu-se in prezent la 
peste 28 miliarde de dolari, sumă 
apreciabil mai mare decît ajutorul 
oficial pentru dezvoltare. De altfel, 
exporturile de arme constituie un 
mijloc suplimentar de spoliere a ță
rilor sărace de către statele bogate, 
iar restricțiile de ordin militar ridi
că mari obstacole in calea accesului 
țărilor în curs de dezvoltare la cu
ceririle științei si tehnicii moderne.

Toate acestea au consecințe dintre 
cele mai nefaste : un studiu elabo
rat de Comisia independentă asupra 
problemelor dezvoltării internaționa
le apreciază că la o creștere cu un 
procent a ponderii sectorului militar 
în produsul intern brut al țărilor în 
curs de dezvoltare corespunde cu 
o reducere cu 23 la sută a ponderii 
investițiilor și cu 18 la sută a celei 
a agriculturii în P.I.B.

Dacă, privite in contextul global, 
bugetele militare ale țărilor lumii a 
treia par reduse, nu același lucru 
se poate spune atunci cînd sînt ra
portate Ia resursele modeste ale 
acestor state și. mai ales, la nevoile 
lor urgente de natură economică și 
socială. Intr-adevăr. în foarte multe 
țări subdezvoltate. Importul de ar
mament a ajuns să fie mai mare de
cît importul de articole pentru ne
voile civile, ceea oe are profunde 
repercusiuni negative pentru întrea
ga viată economico-socială.

Viata Însăși relevă, astfel, carac
terul stringent necesar al apelurilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru înlocuirea programelor de Înar
mare cu programe de dezvoltare 

CE S-AR PUTEA REALIZA PE PLAN ECONOMIC 
Șl SOCIAL PRIN REDUCEREA CU 5 LA SUTĂ 

A CHELTUIELILOR MILITARE ?
Efectele binefăcătoare ale unei asemenea măsuri rezultă limpede 

și din calculele specialiștilor O.N.U., potrivit cărora reducerea cu numai 
5 la sută a cheltuielilor militare mondiale ar elibera importante resurse 
financiare, care ar permite :

• Cu 2 Io sută (20 miliarde) STIMULAREA DEZVOLTĂRII INDUS
TRIALE A TARILOR RAMASE IN URMA, astfel incit ponderea lor în pro
ducția manufacturată a lumii, in prezent de doar 12 la sută, să se apro
pie pină în anul 2000 de obiectivul de la Lima - 25 LA SUTA, față de 
numai 15 la sută cit s-ar realiza dacă actualele condiții de creștere ar 
rămine neschimbate.

• Cu 1,5 la sută (15 miliarde) CREȘTEREA CU 50-75 LA SUTĂ, ca 
urmare a triplării ajutorului pentru dezvoltarea agriculturii. A PRODUC
ȚIEI ȚĂRILOR CU DEFICITE CRONICE DE ALIMENTE, țări în care circa 
500 milioane de oameni suferă acut de foame.

• Cu 1 la sută (10 miliarde) ASIGURAREA, pină la sfirșitul seco
lului, A UNUI MINIM DE CONFORT CELOR PESTE DOUĂ MILIARDE 
DE OAMENI CARE IN PREZENT NU AU ADĂPOST sau trăiesc în con
diții insalubre.

• Cu 0,5 la sută (5 miliarde) ELIMINAREA ANALFABETISMULUI, 
flagel care afectează aproape un miliard de tineri și adulți, in majo
ritatea lor covîrșitoare din țările sărace.

misie — tovarășul Ion Dincă, prim 
viceprim-ministru al guvernului, și 
tovarășul Lu Dong. ministru însăr
cinat cu Comisia economică de stat, 
au examinat evoluția schimburilor in 
anul 1986 și au formulat propuneri 
pentru extinderea cooperării econo
mice, inclusiv prin participarea 
României la modernizarea unor 
obiective industriale, și creșterea 
schimburilor de mărfuri.

Dezvoltarea relațiilor economico- 
comerciale a făcut, de asemenea, 
obiectul discuțiilor pe care tovarășul 
Ion Dincă le-a avut cu tovarășii 
Song Ping, consilier de stat, mi
nistru însărcinat cu Comisia de stat 
a planificării, și Chen Muhua. con
silier de stat, președintele Băncii' 
Populare a Chinei.

tehnologiile moderne de comunicație, 
întărirea infrastructurilor țărilor in 
curs de dezvoltare în domeniul in
formației și comunicației, dezvolta
rea cooperării intre O.N.U. și asocia
ția agențiilor de presă din țările 
nealiniate, precum și intărirea co
laborării cu agențiile naționale, re
gionale de presă ale țărilor în curs 
de dezvoltare.

S-a evidențiat, totodată, rolul 
important ce revine UNESCO in 
diseminarea și promovarea con
ceptului de nouă ordine internațio
nală in domeniul informației și 
comunicațiilor, in acordarea ungi 
asistențe sporite în favoarea țărilor 
în curs de dezvoltare.

De asemenea, s-a subliniat ne
voia întăririi rolului O.N.U., al De
partamentului pentru Informații 
Publice al Națiunilor Unite în pro
movarea cooperării dintre state în 
domeniul informației, al respectului 
față de principiile și obiectivele 
Cartei O.N.U. și în orientarea acti
vităților Națiunilor Unite în mate
rie de informație, in direcțiile prio
ritare, de larg interes pentru toate 
popoarele, care fac obiectul rezolu
țiilor pertinente ale Adunării Ge
nerale privind problemele de însem
nătate majoră ale păcii, securității, 
dezarmării, decolonizării. luptei 
împotriva apartheidului, ale regle
mentării pașnice a diferendelor și 
instaurării unei noi ordini economice 
mondiale, ale făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte.

necesitatea unirii eforturilor între
gului popor pentru traducerea în 
viață a obiectivelor trasate de 
M.P.L.A. — Partidul Muncii.

Vorbitorul a arătat că tara sa se 
pronunță împotriva amestecului 
străin în treburile interne, respingă 
politica agresivă a autorităților re
gimului rasist de la Pretoria și re
afirmă întregul sprijin pentru cauza 
dreaptă a poporului namibian de a 
obține independența. Șeful statului 
angolez a mai declarat că tara sa 
dorește să stabilească relații diplo
matice cu S.U.A. fără nici un fel de 
condiții prealabile.

economico-socială. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit. așa cum relevă 
secretarul general al partidului, 
atunci cînd se cheltuiesc aproape o 
mie de miliarde de dolari pentru 
înarmare si cînd datoria țărilor în 
curs de dezvoltare se apropie de 
aceeași' sumă, nu este posibil să se 
asigure depășirea crizei economice, 
înfăptuirea unor programe vaste de 
dezvoltare economico-socială a sta
telor. De aceea, problema dezarmă
rii. problema reducerii substanțiale 
a cheltuielilor militare este nemij
locit legată și de asigurarea dezvol
tării economico-sociale. de întărirea, 
independentei, a bunăstării fiecărei 
națiuni.

Firește, echivalentul a 5 Ia sută 
din cheltuielile militare este depar
te de a satisface nevoile integrale 
de resurse legate de solutionarea 
acutelor probleme economico-sociale 
ce confruntă omenirea. In concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
aceasta constituie însă doar un 
punct de pornire, un prim pas efec
tiv care ar deschide calea trecerii la 
reduceri substanțiale, potrivit cerin
țelor de progres ale omenirii.

Dar. chiar și la nivelul inițial 
propus de România, reducerea chel
tuielilor militare ar avea multiple 
efecte pozitive — cum relevă, din 
citeva puncte de vedere, caseta ală
turată — în deplină concordanță cu 
nobilele obiective ale Anului Inter
național al Păcii, cu aspirațiile tu
turor popoarelor de a trăi într-o 
lume fără arme și războaie, o luma 
a progresului și păcii.

Gh. CERCE1ESCU

AGENȚIILE
DE PRESĂI ------------------
TRANSMIT:
EXPERIMENT. Intr-o carespon- 

I dență transmisă din New York de 
agenția T.A.S.S. se arată că pe te- 

I ritariul S.U.A. a început oea de-a 
I doua etapă a experimentului co

mun sovieto-american in vederea 
controlului experiențelor nucleare 
subterane. Experimentul, precizea- 

I ză agenția citată, desfășurat in 
baza convenției semnate intre Con- 

I siliul pentru protecția resurselor 
naturale ale S.U.A. și Academia de 

1 științe a U.R.S.S., are drept scop 
verificarea unui acord potential 
privind interzicerea testelor cu 

' arma nucleară.

I ANIVERSARE. La Beijing, in 
I prezenta tovarășului Hu Yanbang, 

secretar general al C.C. al P.C.

I Chinez, a altor conducători de 
partid si de stat chinezi, s-a des
fășurat miercuri, in Marea Sală a 
Poporului, o adunare consacrată 

I celei de-a 120-a aniversări a
nașterii lui Sun Yat-sen.’erou na
țional al Chinei, conducătorul re- 

Ivoluției democratice chineze de la 
1911. care a dus la răsturnarea ul
timei dinastii imneriale. punind 

I bazele formei republicane de stal
în China.

LA GENEVA a avut loc miercuri. 
| ședința grupului care se ocupă cu 
| problematica armelor nucleare cu 

rază medie de acțiune din cadrul 
I negocierilor sovieto-americane pri

vind armamentele nucleare și cos
mice, relatează agenția T.A.S.S. Cu 
aceasta, cea de-a șasea rundă a ne- 

| gocierilor a luat sfirșit.

RELUARE. Purtătorul de cuvînt 
■ al guvernului polonez a anunțat că. 

la Viena. din inițiativa pârtii ame- 
• ricane. la 6 noiembrie a avut loc o 

întrevedere intre Jan Kinast. ad- 
Ijunct al ministrului afacerilor ex

terne. și Rozanne Ridgway, secre
tar de stat adjunct al S.U.A; Aoeas- 

■ tă întrevedere, a arătat purtătorul 
de cuvînt citat de agenția P.A.P., 
înseamnă reluarea dialogului polo- 

Ino-amerjcan la nivel guvernamen
tal, care va continua. In problem ele 
majore, pozițiile părților diferă 
principial. In relațiile bilaterale nu 

| a intervenit o mutație esențială.

REUNIUNE. Agpntia indiană 
P.T.I. anunță că. la 16 noiembrie, 
la Bangalore, in sudul Indiei, vor în- 

I crepe lucrările celei de-a doua in- 
tilniri la nivel înalt a Asociației 

| Asiei de Sud pentru Cooperare Re- 
I gională (S.A.A.R.C.). Reuniunea 

urmează să concretizeze principiile 
și obiectivele unei platforme comu- 

I ne a celor șapte țări membre ale 
I organizației — Bangladesh. Bhu

tan, India. Maldive. Nepal. Pakis- 
Itan și Sri Lanka. Toate aoeste țâri 

fac parte din mișcarea de neali
niere. Potrivit observatorilor poli- 

• tici. arată agenlta. lhtilnirea de la 
Bangalore urmează să confere noi 

• atribute cooperării regionale .in ci
teva domenii importante, cum sint 
agricultura, transporturile. comu- 

I nicatiile. sănătatea, cultura si in- 
vățămintul.

AMPLASARE. In condițiile in 
care cercuri largi ale opiniei pu
blice americane se pronunță pentru 
măsuri vizind oprirea si inversarea 

I cursei înarmărilor, la baza uc’eină 
Francis — Warren (Statul Wyo- 

I ming) au fost amplasate patru ra
chete balistice intercontinentale de 

1 tipul MX. După cum relatează a- 
gentia A.P.. citată de T.A.S.S.. fie- 

I care dintre aceste rachete are cite 
I zece focoase cu dirijare individua

lă. urmînd ca. în concepția Penta- 
I gonului. să întărească arsenalul 
I strategic al S.U.A. In luna decem

brie vor mai fi amplasate sase ra- 
chete de aoelași tip. iar spre sfîrsi
tul anului viitor, numărul lor va 

' ajunge la 50.
I DEMONSTRAȚIE. In localitatea 
I Concepcion a avut loc o amplă de

monstrație împotriva regimului o- 
Ipresiv din Chile, din inițiativa miș

cării pentru combaterea torturii. 
Poliția a intervenit cu brutalitate, 
arestind 56 de persoane.

LIGA ARABA a calificat drept 
„nejustificate” măsurile adoptate de 

I Consiliul Ministerial al Pieței co- 
I mune fată de Siria, apreciind că 

declarația de la Londra „a sacrifi- 
Icat”. îrt numele solidarității, exi

gențele stricte ale obiectivitătii” — 
transmite agenția Kuna.

I REPRESIUNI. Kim Dae Jung, Ji- 
I der al opoziției sud-coreene. a fost 
1 plasat din nou sub stare de arest 
. La domiciliu, anunță agențiile in

ternaționale de presă. El urma să 
* participe la un miting organizat de 

Consiliul pentru promovarea de- 
Imocrației. Acțiunea se înscrie in 

șirul măsurilor represive ale auto
rităților de la Seul împotriva forte- 

Ilor de opoziție.

FALIMENT. In ultimele zile, in 
Statele Unite încă patru bănci au 

Idat faliment. Ca urmare, numărul 
total al falimentelor înregistrate 
în acest an a ajuns la 123. Se apre- 

Iciază că este cel mai mare număr 
de falimente. înregistrate din pe
rioada anilor ’30. Cauza o consti
tuie situația din economia Statelor 
Unite, mai ales in sectorul agricol, 

I oare este confruntat cu serioase di
ficultăți. Jumătate din băncile care 

I au dat faliment in acest an se află 
| in zonele agricole ale tării, unde 

fermierii. nu-și mai pot plăti îm- 
■ prumuturile luate de la bănci.

‘ MANEVRE. In vestul Mării Me- 
diterane și in spațiul aerian al 

I Spaniei au început manevre comu
ne hispano-americane. relevă un 
comunicat dat publicității la Ma
drid. Potrivit comunicatului, mane
vrele vor dura două zile și vor a- 

I vea ca temă operațiuni de „respin
gere a unui atac aerian inamic”.

GUVERNUL ITALIAN a suferit 
infringeri în Camera Deputatilor cu 
prilejul examinării diferitelor arti
cole din proiectul bugetului de stat 

I pentru anul viitor. Opoziția de 
stingă a reușit să obțină aprobarea 

Iunor amendamente, cu majoritate 
de voturi. După cum relevă presa 
italiană democrată, aceasta consti- 

Ituie o nouă ilustrare a faptului că 
în rindurile majorității parlamen
tare nu există o unitate de opinii 
in probleme importante ale dezvol- 

I tării economice a tării.
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