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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 

LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae" Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a avut loc, joi, 13 noiembrie, 
la sediul C.C. al P.C.R., o consfă
tuire de lucru, în cadrul căreia au 
fost dezbătute probleme privind rea
lizarea planului pe anul 1986 în in
dustrie și agricultură și pregătirea 
condițiilor pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan pe 1987.

Au participat primii secretari ai 
comitetelor județene de partid și 
secretarii cu problemele economice, 
conducerile ministerelor și ale orga
nelor centrale de sinteză.

Organizată din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, consfătuirea 
de lucru a pus, încă o dată, cu preg
nanță, în evidență preocuparea sta
tornică a secretarului general al 
partidului de a se întîlni și examina, 
împreună cu activul de partid și de 
stat, cu cadrele de conducere din 
economie, cu colectivele de muncă 
din toate sectoarele de activitate, 
modul în care se înfăptuiesc planu
rile și programele de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, prevederile 
cincinalului 1986-1990, obiectivele 
stabilite de Congresul al Xlll-lea al 
P.C.R.

In lumina orientărilor, Indicațiilor 
șl exigențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, primii secretari 
ai comitetelor județene de partid, 
conducătorii unor ministere au ra
portat despre felul in care se acțio
nează pentru realizarea integrală a 
Indicatorilor de plan pe 1986, primul 
an al actualului cincinal.

In cadrul consfătuirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ol Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a pus în fața organizațiilor jude
țene de partid, a ministerelor, orga
nelor centrale, a tuturor oamenilor 
muncii din industrie și agricultură 
sarcini de mare importanță privind 
realizarea integrală și în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an, o prevederilor stabilite in pro
gramele speciale privind dezvoltarea 
bazei de materii prime și energetice, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, sporirea productivității 
muncii, reducerea consumurilor și 
creșterea eficienței întregii activități 
economice. S-a cerut să se acorde o 
atenție deosebită înfăptuirii progra
melor de organizare și modernizare 
a producției.

Secretarul general al partidului a 
' subliniat, și cu acest prilej, necesita

tea de a se lua toate măsurile pen
tru realizarea exemplară a producției 
de export, pentru îndeplinirea în con
diții de inaltă calitate șl eficiență a 
contractelor încheiate cu partenerii 
străini.

In mod deosebit, s-a cerut să se 
acționeze în continuare pentru întă
rirea răspunderii organelor și orga
nizațiilor de partid, a ministerelor, a 
tuturor cadrelor din economie, a oa
menilor muncii pentru ridicarea con
tinuă a nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, pentru respectarea rigu
roasă a normelor de calitate, a legi
lor țării în acest domeniu.

In ce privește investițiile, s-a indi
cat să se acționeze cu hotărire pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă 
și punerea în funcțiune a tuturor o- 
biectivelor prevăzute pentru acest an.

Secretarul general al partidului a 
cerut, de asemenea, comitetelor ju
dețene de partid să la măsuri pen
tru încheierea de urgență a tuturor 
lucrărilor agricole de toamnă, livra
rea la timp și în cantitățile prevăzute 
a produselor la . fondul-da. stat, asi
gurarea furajelor și a producției în 
zootehnie, pentru întărirea ordinii și

disciplinei in acest important sector 
al economiei naționale.'

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a In
dicat ca, paralel cu acțiunile între
prinse în scopul îndeplinirii integrale 
a sarcinilor pe'1986, să se ia măsuri 
ferme pentru pregătirea temeinică a 
planului pe 1987, astfel încît, din pri
mele zile, să se asigure îndeplinirea 
ritmică, la toți indicatorii, cantitativi 
și calitativi, a producției prevăzute 
pentru cel de-al doilea an al actua
lului cincinal. In toate sectoarele - 
în activitatea de producție, de ex
port, de investiții, în agricultură - să 
se ia asemenea măsuri încît anul 
viitor să fie „un an hotărîtor în ce 
privește înfăptuirea marilor obiective 
puse in fața economiei naționale de 
Congresul al Xlll-lea al partidului.

Secretarul general al partidului și-a 
exprimat convingerea că organele și 
organizațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii vor acționa cu 
hotărire și răspundere, cu spirit re
voluționar, pentru îndeplinirea planu
lui pe acest an, pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor, 
pentru realizarea, în cele mai bune 
condiții, a prevederilor actualului 
cincinal, a obiectivelor de dezvoltare 
economico-socială a țării.

CUV1NTUL COMUNIȘTILOR E FAPTĂ!
SECVENȚE DIN MUNCA Șl VIAȚA CONSTRUCTORILOR METROULUI

București...
Capitala României tră

iește din plin timpul ei de 
pace. Forfotă pe străzi, 
macarale care impinzesc 
cerul — oglindă fidelă a 
istoriei si. deopotrivă, a 
prezentului. O uriașă mun
că de creație în care sint 
angajați toți locuitorii ma
relui oraș, avîndu-i în 
frunte pe comuniști, puter
nica organizație de partid 
a Capitalei. Viată trepi
dantă pe marile bulevarde 
în lungul tuturor celor pa
tru anotimpuri ale anului. 
Ritmul unui oraș cu peste 
două milioane de locuitori, 
cu florile sfirsitului de 
toamnă adunate' pe străzi 
ca într-o uriașă expoziție.

Ritmuri „la vedere1*. 
Pentru că mai sînt si alte
le, cele de sub temelii. 
Viata alertă a bulevardelor 
de acolo croite de mîna o- 
mului. Cu ramele de metrou 
care, de cîtiva ani. au 
intrat în zestrea de aur a 
Bucurestiului. Cu noile tu
neluri ce se durează în 
adine, de asemenea. în 
lungul tuturor celor patru 
anotimpuri ale anului. 
Cine sint temerarii care. în

— iată tot atîtea întrebări 
cu care am coborit sub te
melii. de unde vă înfăți
șăm cele ce urmează.

„OGLINDA" DE LUNI
DIMINEAȚA... Sus. „la 
ceas**, la Universitate, poa
te că în zilele' de luni ce
rul e înnorat ori e... o- 
glindă. Jos. în viitoarea

de construcții industriale
— București. Antrepriza 
Metrou.

— Noi li spunem mai 
mult : a datoriei, a con
științei muncitorești. •

— Ce s-a văzut în „ape
le" ei. ultima dată ?

— Că absolut totul este 
condiționat de felul cum 
muncește fiecare. Deci :

lui colector. Vreau front 
de lucru întins, să pot tine 
Si eu ritmul de înaintare.

— E un amănunt, spline 
inginerul Ovidiu Roiban. 
Dar să punem toate amă
nuntele astea cap la cap 
și. mai departe. Gheorghe 
Vasilache ori Marin Zam- 
firoiu. sau Teodor Costa- 
che. cărora nu le scapă

revoluționar, 
oameni revoluționari

Epoca Nicolae Ceausescu, 
dau „timpului vamă" cu 
munca si fapta lor. pentru 
viitoarele călătorii subte
rane ? Care este tempera
tura strădaniilor, dimen
siunea umană a celor care 
acționează in frontul de 
înaintare ori la suprafață?
Ce nume poartă aspirațiile 
lor. cum se exprimă si în 
ce se oonvertesc acestea?

statle de metrou „lipită" 
de parcajul subteran al 
„Intercontinentalului", sub 
placa groasă de beton pe 
care aleargă automobilele, 
bolta e mereu aoeeasi. Cu 
singura deosebire că în di
mineața începutului de 
săptămînă. excavatoarele, 
buldozerele tac cîteva 
minute. Se face oglinda... 
activității săptămînii în
cheiate. Acolo. între mor
manele de argilă. între pu
ternicii pereți de beton la
terali. armați — primii 
musafiri ai adîncurilor me
troului.

— „Oglinda" de luni, 
una a muncii, nu ? cerem 
lămuriri de la inginerul 
Ovidiu Roiban. de la Cen
trala antrepriză generală

factorul om în prim-pla- 
nul atenției. Știu, nu spun 
lucruri noi. dar nu toate 
adevărurile sînt inedite, 
nu-i așa ?

Din nenumăratele fapte 
care să pledeze pentru a- 
oest adevăr... vechi, ale
gem unul. La acest punct 
de lucru, unde se excavea
ză si se transportă 1 500 
metri cubi pe zi, trebuia 
spart si „cărat" sus si un 
canal colector a cărui vîr- 
stă să tot atingă vreo opt
zeci de ani. Lucrul înainta 
greoi, si primul care s-a a- 
rătat nemulțumit la....... o-
glindă" a fost omul de pe 
utilajul de spart. Teodor 
Costache :

— Excavatoarele să sape 
mai întii în lungul canalu-

„amănuntele". ar putea 
calcula cu exactitate si 
autoritate, valoarea lor...

Aici, excavatoarele, bul
dozerele degajă întins ar
gila de sub placa de beton. 
Scuturile care au tăiat 
tunelurile dinspre „Unirii 
11“ au ajuns si ele la tintă. 
S-a declanșat ofensiva si 
dinspre Batistei. în zona 
de legătură a viitoarei sta
ții cu magistrala ce duoe 
spre Piața Romană. Sus. 
inginerul Ion Visinescu, 
unul din adjunctii șefului 
de brigadă. îsi serbează 
ziua de naștere cu... amă
nuntele : în cîte ore să fie 
aduși aici oei 100 de saci 
de bentonită, de către cine, 
de unde, cum ? De cît fi
ner are nevoie vopsitorul

la punctul X de lucru si : 
„găsiți-1 repede pe tovară
șul de la magazie, să facă 
ce-o sti. dar să aibă fi
ner" ! Cum să fie remorca
tă o anume carcasă meta
lică pînă la punctul de lu
cru fără ca „strada să 
simtă mișcarea. manevra 
asta" ?... Dar cîte alte epi
soade umane, fierbinți, nu 
se cuprind si în „oglinda" 
de la suprafață ?

S-A INTlMPLAT ClND 
SCUTURILE ERAU LA 
300 METRI... — Se spune 
despre dv. că. uneori, vă 
torpilați singur proiectele?

— O fi. dacă se spune. 
Încearcă să glumească in
ginerul proiectant Florea 
Zaharia.

— Este vorba despre 
subtraversarea canalului 
de ape uzate din pasajul 
Băloescu.

— Atunci e adevărat.
Cum proiectase — și se 

avizase. în chip firesc — 
inginerul amintit subtra
versarea cu scuturile ? 
Imaginînd un sistem de 
consolidare si susținere. 
Logic, corect. în raport 
cu situația dată. Dar 
n-aduoe anul ce-aduce 
ceasul. Si „ceasul", la me
trou. a adus termene strin- 
se : Ia 1 Mai 1987. întreaga 
magistrală II de metrou 
trebuie să intre în funcți
une. De aici, imperativul 
regîndirii fiecărei lucrări. 
Apel la tehnologii capabile 
să determine ritmuri înal
te. Răspunderi mai multe
(Continuare in pag. a V-a)

Pentru îndeplinirea integrală a planului:

PRODUCȚIA FIZICĂ - REALIZATĂ RITMIC 
LA TOATE SORTIMENTELE!

Ne aflăm aproape la jumătatea ultimului trimestru 
al acestui an. Acum, in această perioadă, oamenii 
muncii din întreaga tară sînt chemați să acționeze 
energic, cu fermitate pentru îndeplinirea exemplară la 
toti indicatorii a planului pe acest an. Deosebit de 
important este ca în fiecare întreprindere și ramură, 
în fiecare oraș, municipiu și județ, sub conducerea 
organelor si organizațiilor de partid, să se aplice cu 
stăruință măsuri ferme, operative pentru utilizarea cu

maximă eficientă a potențialului tehnic existent, pen
tru mobilizarea puternică a colectivelor de oameni al 
muncii în scopul recuperării intr-un timp cît mai 
scurt a restantelor — acolo unde acestea există — 
pentru realizarea integrală a planului la producția 
fizică.

Cum se acționează pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv în unități industriale din municipiul Oradea ? 
Iată tema anchetei noastre de azi.

Sttl de muncă eficient, 
implicare directă 

in rezolvarea problemelor
Mai întîi o Întrebare. Ce si cît 

realizează astăzi industria munici
piului Oradea ? Industria orădeană 
este astăzi de peste șase ori mai Pu
ternică decît în anul 1965. Practic, 
în această perioadă la Oradea s-au 
înălțat. sLau dezvoltat numeroase 
unități industriale, ceea ce a făcut 
ca în prezent aid să se execute o 
gamă largă de produse, multe dintre 
ele din domenii ale tehnicii de vîrf.

Care este bilanțul „la zi", cu ce 
rezultate se prezintă în întrecerea 
socialistă oamenii muncii din indus
tria orădeană ?

— In perioada care a trecut de la 
Începutul anului, majoritatea unită
ților industriale din Oradea si-au în
deplinit și depășit planul la produc
ția fizică, realizînd suplimentar can
tități însemnate de produse în va
loare de peste 235 de milioane de 
lei — ne spune tovarășul loan' 
Ciursaș, secretar cu probleme econo
mice al Comitetului municipal de 
partid Oradea.

Care este suportul acestor reali
zări ? Mai întîi de toate se cuvine 
remarcat faptul că. la nivelul muni
cipiului Oradea și județului Bihor, 
organele de partid, la începutul fie
cărei luni, analizează cu conducă
torii tuturor unităților și secretarii 
comitetelor de partid sarcinile de 
plan. Se discută și se rezolvă ope
rativ probleme privind colaborarea 
cu alte unități, aprovizionarea cu 
materii prime, se iau măsuri organi
zatorice de întrajutorare atunci cind 
este cazul. Așa. de pildă, cu puțin 
timp în urmă, solicitările de mobilier 
crescuseră simțitor. Unitatea pe 
adresa căreia sosise o comandă mai 
mare —.Combinatul pentru prelu
crarea lemnului — nu putea realiza 
la termen produsele. Imediat, s-a

stabilit ca această comandă să fie 
repartizată unor secții din cadrul în
treprinderii forestiere de exploatare 
și transport Oradea și Cooperativei 
meșteșugărești „Lemnul". Rezulta
tul ? Comanda a fost onorată în to
talitate si chiar în avans. Acest 
exemplu dovedește că atunci cînd 
sint cunoscute in detaliu capacitățile 
și posibilitățile, cînd sint luate 
prompt măsuri organizatorice judi-

Sondajul Sdnteii 
în actualitatea 

economică

cioase. sarcinile de plan se pot înde
plini în condiții, bune.

O altă modalitate efldentft de ur
mărire a modului în care se reali
zează planul la producția fizică o 
constituie analiza la fața locului, In 
întreprinderi, prilej cu care se iau 
pe loc măsurile organizatorice și 
tehnice care se Impun. Iată un sin
gur exemplu în acest sens. între
prinderea „Sinteza". unitate cu 
pondere însemnată în Industria mu
nicipiului. Înregistra după trei luni 
de Ia începutul anului o restanță de 
peste 80 de milioane lei. După ana
liza temeinică a cauzelor care au 
determinat această situație, dar mai 
ales după măsurile luate, ritmul pro
ducției a crescut, în prezent cea mal 
mare parte a rămînerilor în urmă 
fiind recuperate.

Valoarea efortului propriu
O componentă constantă a muncii 

biroului Comitetului municipal de 
partid Oradea o reprezintă acordarea

unul sprijin concret comitetelor de 
partid și consiliilor oamenilor mun
cii în înfăptuirea acțiunii de moder
nizare a producției și perfecționare 
a organizării muncii, căi prin care 
s-au realizat importante sporuri de 
producție. Revelator este faptul că. 
Ia nivelul municipiului Oradea, de 
Ia începutul anului și pînă in pre
zent, in cadrul acțiunii de perfec
ționare și modernizare a producției 
au fost aplicate peste 800 de măsuri 
tehnice și organizatorice, care au 
contribuit la realizarea unei produc- 
ții-marfă suplimentare în valoare de 
peste 450 de milioane lei. Iată cîteva 
exemple.

Se poate spune că întreprinderea 
de subansamble șl piese de sebimb 
pentru mijloace de transport, care 
realizează peste 1 300 de produse, fo
losind circa 13 600 tipuri de mate
riale. este nu numai o unitate cu un 
profil de fabricație complex, ci și 
cu un rol deosebit de important 
pentru buna desfășurare a activită
ții în cadrul industriei de autove
hicule. Ce s-a întreprins aid pentru 
modernizarea producției ?

— In primul rind. am organizat 
ateliere integrate, ne spune Gheor
ghe Măduța, directorul întreprinde
rii. In felul acesta, fiecare maistru 
răspunde și se ocupă direct de apro
vizionarea cu materiale din depozit, 
repartizarea sarcinilor pe formații și 
oameni, organizarea muncii, îndepli
nirea sarcinilor de plan. Efectele 
acestei inițiative ? Toate atelierele 
integrate și-au realizat și depășit 
lună de lună planul la producția fi
zică. Drept urmare, la nivelul unită
ții am realizat suplimentar produse 
in valoare de peste 18 milioane lei.

Ani la rînd. întreprinderea de 
alumină din Oradea și-a realizat și 
chiar depășit sarcinile de plan la toți 
indicatorii, fiind socotită, pe bună
(Continuare în pag. a IlI-a)
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* Boroea. Cea mai mare așezare 
rurali din județul Călărași. Cițiva 
parametri pentru a-i contura di
mensiunile : peste 11 000 de locui
tori ; 770 milioane lei valoarea pro- 
ducției-marfă anuale, urmînd ca la 
sfirșitul actualului cincinal să atin
gă 1 miliard ■ teren arabil — aproa
pe 35 000 hectare ; trei puternicePe 35 000 hectare ; 
întreprinderi agri
cole de stat — Pie- 
troiu, Borcea, Gră
diștea — două coo
perative agricole de 
producție ; un sec
tor zootehnic cu- 
prinzind 11 600 de 
bovine și peste 
75 000 ovine.

Ceea ce ne-a fă
cut totuși să ne 
oprim in aceste 
zile de noiembrie

monumentului, înconjurat de pelu
ze cu flori. Imediat in spatele lui, 
clădirea consiliului popular, înca
drată de coloanele brazilor orna
mentali aliniați perfect intre stra
turi de flori de un roșu aprins ; 
ceva mai la dreapta, magazinul uni
versal cu două niveluri, cu vitrine 
mari, moderne, și apoi poșta, cu

BUCURIA DE A TRĂI
IN PA CE

. zue ae noiemorie
1 ■ in comuna ce-și etalează bogăția Și 
■' frumusețea de-a lungul bătrinului 

braț al Dunării, al cărui nume îl 
poartă, a fost o inscripție — cu 
ample și profunde semnificații — 
Pe care am citit-o pe monumentul 
eroilor ridicat în centrul comunei : 
„In cele două războaie mondiale, 
comuna Borcea a dat întru apărarea 
libertății si suveranității patriei 652 
de eroi, căzuti la datorie pentru 
gloria neamului românesc". Pe 
frontispiciul monumentului citim 
cîteva nume de eroi — imposibil 
să fie înscrise aici toate cele 652, 
ele fiind consemnate in cartea de 
aur a comunei — și încercăm să 
„vedem" destinul urmașilor lor. Ne 
rotim privirea de jur împrejurul

clasica emblemă a telefonului pu
blic ; peste drum, școala nr. 1 și 
alături clădirea cochetă si radiind 
de curățenie a Casei pionierilor și 
șoimilor patriei. închidem cercul 
privirii cu impunătoarea siluetă a 
căminului cultural. Toate cite s-au 
înăltat. la care se adaugă viata 
nouă a oamenilor, sint rodul poli
ticii înțelepte in ani de pace.

Ne este imposibil să ne imagi
năm cum arătau aceste locuri cu 
mai bine de 40 de ani in urmă. Ne 
ajută Constantin Nedelcu, primarul 
comunei : „Nu erau decit șoseaua 
— bineînțeles. pe atunci neasfalta
tă — primăria si școala. Este insă 
locul cel mai udat de lacrimile fe
meilor, bătrinilor și copiilor satului.

Pentru că aici. In centrul comunei, 
In anii războiului, venea o dată pe 
săptămînă. duminica. gornistul. 
Suna de cîteva ori prelung, cu jale. 
Cind se aduna mulțimea, mereu tă
cută și înfricoșată, gornistul citea 
lista celor dispăruți pe front.

Îmi amintesc și acum foarte bine 
o asemenea zi. Există aici, la noi, 

familia Panait. Ta
tăl lor murise in 
primul război mon
dial. Rămăseseră 
orfani de mici pa
tru băieți. Au ple
cat toți patru pe 
front. In acea zi 
de care vă vorbesc 
și care mi-a ră
mas întipărită in 
inimă, gornistul a 
adus trei „bilete 
cu dungă neagră". 
Simian, Petre ȘtErau ale lui ____ , ____

Ion... Panait. Toți trei' frații "mu
riseră in aceeași zi. Vă imaginați 
ce jale a fost în toată comuna. Cind 
a venit acasă Vică. cel mai tinăr, 
împreună cu maică-sa. cu nevestele 
Și copiii celor dispăruți, au pus in
tr-o căruță trei coșciuge cu hainele 
lor de sărbătoare. I-a urmat si i-a 
plîns tot satul, pentru că erau oa
meni cinstiți, gospodari, puternici 
și frumoși ca brazii. I-au așezat 
lingă hainele tatălui lor. ale cărui 
oseminte rămăseseră dispărute pe 
undeva, pe lingă Mărășești. Stau 
uneori și mă gindesc ce-ar insem-
(Continuare in pag. a V-a)

*

*
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CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

OAMENI Al MUNCII DIN FABRICI Șl DE PE OGOARE!

Să facem din votul nostru la referendumul de la 
23 noiembrie p strălucită manifestare a voinței poporului 
român de a acționa cu hotărire nestrămutată pentru 
apărarea dreptului suprem la viață, la pace al fiecărui 
locuitor al planetei!
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PREGĂTIREA SI PERFECTIONAREA
PROFESIONALA - PREOCUPARE STĂRUITOARE

A ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Dezvoltarea economică intensivă, 

ridicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterea productivi
tății și eficientei sînt cerințe care 
impun o nouă calitate și în ce pri
vește activitatea de pregătire și 
perfecționare profesională a cadre
lor. în cu vin ta nea. rostită la cel de-al 
III-lea Congres al oamenilor mun
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subllnia : „Trebuie să nu uităm 
nici un moment că dezvoltarea in
tensivă, o nouă calitate, o nouă efi
cientă. o inaltă productivitate nu se 
pot realiza decit cu oameni ai mun
cii de înaltă 
răspundere".

Organele și 
tid. sindicale 
nicipiul Suceava se preocupă stărui
tor de ridicarea continuă a nivelu
lui de cunoștințe profesionale șl 
tehnice ale oamenilor muncii, de 
activitatea de reciclare a cadrelor 
în vederea cit mai bunei aplicări in 
producție a cuceririlor științei și 
tehnicii, a prevederilor noului me
canism economico-financiar. Sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
comitetele de sindicat și ale U.T.C., 
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi au asigurat ca fiecare 
lucrător să urmeze periodic forme 
de perfecționare a pregătirii pro
fesionale corespunzătoare sarcinilor 
de producție pe care le are de în- 

1986 au fost cu- 
de perfecționare 

muncii, la forma

calificare, cu înaltă

organizațiile de păr
ți ale U.T.C. din mu-

de personal, la sfîrșitul fiecărui ciclu 
făcindu-se verificarea cunoștințelor 
acumulate. în vederea mai bunei 
desfășurări a pregătirii și in scopul 
exercitării unui control organizat, în 
unele unități, cum este centrul te
ritorial de calcul electronic, s-a 
stabilit o zi pe săptămină pentru 
perfecționarea profesională a perso
nalului muncitor.

în funcție de necesitățile procesu
lui de producție au fost folosite si 
alte forme. Astfel, la întreprinderea 
de mașini-unelte. întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, combina
tul pentru prelucrarea lemnului, 
combinatul de fibre, oelulozâ și 
hirtie. întreprinderea de confecții, 
întreprinderea de tricotaje „Zim
brul". în cadrul formei „Programe 
personale de perfecționare și veri
ficarea periodică a cunoștințelor

VIAȚA DE PARTID

în municipiul Suceava

săptămînale și sesiuni de comu
nicări.

Eficientă a fost și consfătuirea or
ganizată la casa de cultură pe tema 
„Conlucrarea maistrului cu biroul 
grupei sindicale pentru perfecțio
narea pregătirii profesionale a oa
menilor muncii", la care au partici
pat peste 700 de maiștri și organi
zatori ai grupelor sindicale.

Evaluarea eficienței tuturor acestor 
forme de pregătire, analiza activi
tății de ridicare a calificării și de 
perfecționare profesională s-au efec
tuat în biroul comitetului municipal 
de partid, la consiliul municipal 
al sindicatelor, la 
nicipal al U.T.C. 
scos în evidență 
ajunsuri, cum sint 
te Ia întreprinderea

„Integrata" de lină, 
construcții-montaj, 
de partid, de sin- 
nu s-au preocupat

comitetul
Analizele 

și unele 
cele înregistra- 
de materiale de

mu- 
au 

ne-

• ■

Baio More - imagine din cartierul gării Foto : S. Cristian
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O CERINȚĂ A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE BUZĂU

deplinit. în anul 
prinși la cursurile 
25 124 oameni ai 
„instruire, la. locul de muncă' 
2 045. oameni, la cursurile de polica
lificare — 1 106. iar Ia cursurile de 
calificare la locul de muncă — 348 
oameni.

întreaga activitate, organizată sub 
conducerea comitetelor de partid, s-a 
desfășurat pe bază de planuri anuale 
și de perspectivă, care fac parte in
tegrantă din planurile proprii ale 
unităților și sînt aprobate de cen
tralele industriale și Ministerul 
Educației și învătămîntului. La ni
velul întreprinderilor au fost elabo
rate programe de propagandă teh
nică și s-au organizat instruiri, 
consfătuiri, acțiuni de sprijin și 
control, la care au participat pre
ședinți ai comitetelor sindicatelor și 
secretari al organizațiilor U.T.C., 
membri al comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor, alți specialiști din 
compartimentele funcționale. în 
funcție de condițiile specifice fie
cărui loc. au fost stabilite căile de 
acțiune pentru buna organizare și 
desfășurare a pregătirii. Astfel, 
cursurile de perfecționare profesio
nală se desfășoară sub formă de lec
ții. dezbateri, aplicații și demonstra
ții practice diferențiate pe categorii

asimilate" au fost cuprinși peste 
1 500 maiștri și 1 324 ingineri și 
subingineri. Organizațiile de sindicat 
și ale U.T.C. s-au ocupat de funda
mentarea științifică a programelor 
de pregătire, de organizarea con
cursurilor și olimpiadelor pe mese
rii. la care au 
30 mii oameni 
vârstnici.

Preocupări și 
privința bunei pregătiri profesionale 
a tinerilor au comitetele U.T.C. de 
la combinatul de fibre, celuloză si 
hîrtie. întreprinderea de mașini- 
unelte, întreprinderea de piele si 
încălțăminte „Stăruința" ș.a„ care 
au organizat, în colaborare cu con
ducerile Întreprinderilor, „politeh
nici muncitorești pentru tineret", 
forme specifice integrate cursurilor 
de perfecționare a pregătirii profe
sionale. De un real folos sint și 
brevetotecile de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, unde săp
tăminal se organizează dezbateri, și 
de la întreprinderea de mașini-unel
te. Prin grija comitetului sindicatu
lui. consiliului oamenilor muncii și 
cu sprijinul organizației de partid, 
la întreprinderea de rețele electrice 
a fost organizat un cabinet, foarte 
bine dotat, de pregătire metodolo
gică a personalului muncitor, în ca
drul căruia se desfășoară dezbateri

fost antrenați peste 
ai muncii tineri si

realizări notabile fn

construcții, la 
Antrepriza de 
unde comitetele 
dicat și U.T.C. 
suficient de fundamentarea temei
nică a programelor proprii in acest 
domeniu și nu au acționat pentru 
asigurarea desfășurării normale a 
cursurilor. în aceste unități, ca și în 
altele, acțiunea de perfecționare și 
reciclare a personalului se desfă
șoară sub nivelul posibilităților, in 
sensul că la cursuri nu sint. cuprinși 
toți specialiștii, iar temele lucrărilor 
finale nu răspund întotdeauna unor 
nevoi concrete ale proceselor de pro
ducție sau nu sint valorificate co
respunzător. Sint neajunsuri pentru 
înlăturarea cărora comitetul munici
pal de partid acționează cu fermi
tate.

Sarcinile stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului pentru etapa 
în care ne aflăm cer atît organiza
țiilor de partid, cit și celor de sin
dicat și ale U.T.C. să-și perfecțio
neze stilul și metodele de muncă, să 
folosească mijloace și forme care 
să ducă la ridicarea eficienței între
gii activități. De aceea, în centrul 
preocupărilor noastre vor sta în 
continuare problemele legate de în
deplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, realizarea măsurilor din pro
gramele de organizare și moderni
zare a proceselor de producție, creș
terea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, reducerea consumurilor 
materiale și energetice. Pe același 
plan al preocupărilor noastre se vor 
afla, totodată, acțiunile menite să 
asigure ridicarea calificării și perfec
tionarea profesională a personalului 
muncitor — condiție esențială a rea
lizării unei noi calități în toate do
meniile de activitate.

Marla FLOR EA
secretar al Comitetului municipal 
Suceava al P.C.R.

Rezolvarea promptă, temeinică 
a scrisorilor oamenilor muncii

Prin contribuția 
cetățenilor

în comuna Minzălești. situată 
în zona de munte a județului 
Buzău. s,-au construit in ultimii 
ani numeroase case mîndre si 
frumoase. Locuitorii acestei co- 

■ mune. harnici și destoinici gos
podari, au tinut să-și constru
iască și o bibliotecă. Cu spri- 

' jir.ul consiliului popular, pro
punerea cetățenilor s-a ma
terializat — prin contribuția lor 
în muncă. și în bani — intr-un 
edificiu modern, in care arhitec
tura tradițională se îmbină ar
monios cu cea modernă și func
țională. Noua bibliotecă, inaugu
rată cu prilejul unui colocviu 
pe tema „Satul — amfiteatru de 
cultură", dispune de săli de lec
tură. de științe social-politi.ce, 
de audiții muzicale, de o sec
ție specială pentru copii și de 
peste 8 000 de volume. Pe raza 
comunei, in instituții. în școli 
și la exoloatările forestiere, tot 
prin grija locuitorilor și a pri
măriei. au fost amenajate bi
blioteci volante, fapt ce a făcut 
ca numărul cititorilor să spo
rească de la 550 în 1985. la 
peste 1 300, în acest an. comuna 
Minzălești găzduind numeroase 
manifestări cu cartea. (Stelian 
Chiper).

Măsuri ferme 
pentru respectarea 

disciplinei și legalității
„La ferma- zootehnică a coope

rativei agricole de_ producție Cio- 
roiași, ' . ' ",
într-o scrisoare adresată redacției, 
de mai mult timp există o seamă 
de neajunsuri : șeful acesteia. Ma
rian Codreș, nu respectă progra
mul de lucru, vine uneori la 
serviciu sub influența alcoolului, nu 
urmărește problemele de produc
ție. furajarea la timp și în 
corespunzător a animalelor 
Deși asemenea nereguli au 
criticate în repetate rinduri, 
ales de una din muncitoarele din 
fermă, comunista Venoria Gaiță, 
nici conducerea cooperativei și nici 
secretarul comitetului comunal de 
partid n-au intervenit pentru înlă
turarea neajunsurilor. Ba. mai 
mult, au acceptat ca tovarășa care 
a criticat în mod principial în 
adunarea de partid abaterile șefu
lui de fermă să fie chemată la 
comisia de judecată și amendată".

Sesizarea a fost trimisă de re
dacție, -spre verificare și soluțio
nare. Comitetului .județean Dolj 
al P.C.R. Din răspunsul primit 
reiese că faptele semnalate se con
firmă. Astfel, secretarul comite
tului de partid al comunei, Ion 
Ionescu, și președinta C.A.P., Au
rica Ciuluvică, deși cunoșteau că, 
în mai multe rinduri, coopera- 
toarea Venoria Gaiță a criticat 
abaterile șefului fermei și lipsu
rile existente, nu au luat nici un 
fel de măsuri de îndreptare. Pe 
de altă parte, au fost de acord ca 
V. Gaiță să fie judecată și ameri- 
dată ‘ ........................ "

în 
mai 
tate 
carea 
de unii membri de partid care au 
comis diferite abateri. în înche
ierea răspunsului, Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R. precizează că, 
finind seama de gravele abateri 
săvîrșite în. comuna Cioroiași, s-au 
adoptat măsuri corespunzătoare. 
Astfel. Marian Codreș, pentru că 
a comis abuzuri și a avut diferite 
lipsuri în conducerea fermei zoo
tehnice, precum și pentru faptul 
că a intentat pe nedrept proces 
muncitoarei V. Gaiță, a fost exclus 
din partid și mutat din unitate ; 
Ion Ionescu, secretarul comitetu
lui cdmunal de partid, a fost sanc
ționat cu „vot de blafti cu avertis
ment" ; Aurica Ciuluvică, pre
ședinta C.A.P., a fost schimbată 
din funcție. Secretațiatul comite
tului județean de partid l-a crltP- 
cat sever pe organizatorul de 
partid și președintele C.U.A.S.C. 
Perișor, Tudor Butoi, pentru lip
surile manifestate în comuna 
Cioroiași.

Despre concluziile cercetărilor șl 
măsurile luate a fost informat în-

județul Dolj, se relata

mod 
etc. 
fost 
mai

de către comisia de judecată, 
răspunsul adresat redacției se 
clarifică și alte aspecte rela- 
in scrisoare — privind neapli- 

prevederilor statutare față

aparat județean de partid, 
plenara lărgită a comite- 
comunal de partid, care a

tregul 
iar în 
tului 
dezbătut acest caz, s-a luat atitu
dine față de abaterile săvîrșite și 
neajunsurile existente, stabilin- 
du-se, cu acest prilej, și alte mă
suri pentru întărirea muncii de 
partid, a ordinii și disciplinei în 
cooperativa agricolă și în comună. 
Totodată, în concordantă cu prin
cipiile eticii și echității socialiste, 
procuratura locală Băilești a de
clarat recurs împotriva hotăririi 
comisiei de judecată 
anulării amenzii date, 
muncitoarei Venoria
măsuri de natură să ...... 
încă o dată, că adevărul nu poate 
fi ascuns.

și gospodărire proprie pe bază de 
cotă parte, asigurindu-se condiții 
mai bune de cazare și de vizitare 
a peșterii.

în vederea 
pe nedrept. 
Gaiță. Sint 
dovedească.

Sugestii recepționate 
cu solicitudine

într-o scrisoare trimisă ziarului, 
un grup de turiști din Piatra 
Neamț, care a vizitat nu demult 
peștera Meziad din județul Bihor, 
făcea unele sugestii privind îmbu
nătățirea programului de vizitare 
a acesteia, precum și a prestărilor 
de servicii la cabana din apro
piere.

Oficiul Județean de turism Bihor, 
analizînd scrisoarea, a stabilit mă
suri corespunzătoare pentru ca 
toți cei ce vizitează această fru
moasă zonă turistică să’ poată 
beneficia de condiții cit mai bune 
de odihnă și recreare. Astfel, in 
răspunsul adresat redacției, se 
menționează că a fost dotată ca
bana Meziad cu felinare suplimen
tare puse la dispoziția celor caro 
vizitează peștera și 
un nou program 
acesteia, în așa fel 
nu. fie nevoit! să
timp. De asemenea, lntrucît caba
na Meziad este un punct turistic 
Izolat, s-a hotărtt ca aceasta să 
fie dată. în conformitate cu nor
mele legale în vigoare, în gestiun»

că s-a stabilit 
de vizitare a 
ca turiștii să 
ațtepte mult

Pentru mai buna 
gospodărire a localității
Cîțiva locuitori din cartierul 

Valea Borcutului din municipiul 
Baia Mare se refereau într-o scri
soare adresată redacției la necesi
tatea regularizării albiei pîriului 
din zonă și realizarea unui pod 
din beton, precum și la repararea 
străzii, propunînd, totodată, să se 
construiască și un nou complex 
comercial.

în răspunsul trimis
Comitetul executiv al ________
popular al municipiului Baia Mare, 
unde a fost îndrumată spre solu
ționare scrisoarea, se arată că s-a 
întocmit documentația tehnică ne
cesară privind regularizarea albiei 
pirîului din zona respectivă și 
construirea podului dim beton 
armat. Totodată, s-a recomandat 
cetățenilor din cartier să se pro
nunțe asupra executării unor ast
fel de lucrări pentru anii 1987— 
1989, în cadrul Legii nr. 1/1985, cu 
contribuția în bani și muncă a 
acestora. Se menționează, de ase
menea. că s-au luat măsuri pentru 
repararea străzii și completarea 
covorului asfaltic, astfel că. în pre
zent, circulația rutieră se desfă
șoară în condiții normale. în legă
tură cu construirea unui nou com
plex comercial în zonă, In adresa 
de răspuns se precizează că. ana- 
lizîndu-se propunerea împreună cu 
direcția comercială a județului, 
s-a ajuns la concluzia că numărul 
populației din zonă nu justifică 
includerea în planul de Investiții 
a obiectivului solicitat. Magazinul 
alimentar .existent, la . care s-au 
executat lucrări de reparații și 
igienizare, poate satisface In con
diții buhe cerințele populației din 
zonă.

redacției. 
Consiliului

BACĂU

Gheorqhe PÎRVAN

Din resurse locale
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LA SEMNALELE CITITORILOR
• Sugestia privind modernizarea stațiunii balneoclimaterice Lipova, 

județul Arad, făcută de corespondentul voluntar Pavel Ciurdaru In scri
soarea adresată „Scinteii" — ne-a răspuns Direcția asistentei medicale 
din Ministerul Sănătății — a fost reținută și se vor lua toate măsurile 
legale ce se impun pentru rezolvarea favorabilă a acesteia. într-adevăr. 
actuala bază de tratament pentru afecțiunile cardiovasculare și reuma
tismale se dovedește insuficientă.

• Abateri prompt sancționate. Verificîndu-se cu atenție sesizarea 
cititorului Octavian Cărare, în legătură cu atitudinea necorespunzătoare 
a gestionarului Aurelian .Negreanu de la unitatea alimentară din Calea 
Călărași nr. 28, București, s-a constatat că faptele semnalate se confirmă, 
în răspunsul trimis redacției. Direcția generală, comercială a Capitalei 
mal precizează că, nefiind Ia prima abatere de la regulile generale de 
comerț, conducerea I.C.L. Alimentara 3 a hotărft scoaterea gestionarului 
respectiv din funcție.

• îmbunătățirea activității serviciului de „Salvare" de la spitalul 
Vtnju Mare, județul Mehedinți, a constituit obiectul unei sesizări solu
ționate de Direcția sanitară a Județului la solicitarea „Scînteii". Pe lingă 
alte măsuri, se arată In răspunsul comunicat ziarului, au fost sancționați 
medicii Laurențiu Maximilian și Constantin Boldea, directorul spita
lului. precum și sora medicală Elena Cojocaru — vinovați de diferite 
abateri disciplinare.

produse de largă utilitate MAI MULTA ORDINE, MAI MULTA DISCIPLINA IN ACTIVITATEA UNITĂȚILOR COMERCIALE
VASLUI

Prin mai buna valorificare a re
surselor locale și a materialelor re- 
folosibile, ca și prin diversificarea 
continuă a nomenclatorului de fa
bricație. colectivul întreprinderii 
județene de producție industrială 
și prestări servicii Vaslui a realizat, 
peste prevederi, in perioada care a 
trecut din acest an, produse de 
mare utilitate ce completează gama 
celor livrate de industria republi
cană, în valoare de 40 milioane lei. 
De remarcat că volumul total de 
produse obținut în acest an și des
tinat pieței interne și la export este 
cu 18 la sută mai mare fată de 
aceeași perioadă a anului prece
dent. (Petru Necula),

MUREȘ
în județul Mureș, sectorul micii 

industrii cunoaște o dezvoltare de
osebită. Activitatea lucrătorilor cu
prinși in 19 cooperative și in a- 
proape 600 de secții de prestări 
servicii de pe teritoriul județului 
este orientată, cu precădere, spre 
valorificarea superioară a resurse
lor locale, intre care produsele de 
balastieră, cioburile din sticlă, res
turile de tablă și cele textile, pre
cum și alte materiale recuperabile, 
rezultate in . cadrul proceselor teh
nologice din marile unități econo
mice. Utilizarea pe scară largă a 
acestor resurse a făcut posibilă di
versificarea continuă a nomencla
torului produselor micii industrii, 
mgi bine de 40 la sută din pro- 
ductia-marfă a acestui an repre- 
zentind-o produsele noi și moder
nizate. Totodată, ele stau Ia baza 
prestării unor servicii de larg in
teres cetățenesc, cum sint repara
rea obiectelor electrocasnice și de 
mecanică fină, a unor produse din 
mase plastice și artizanale, de re- 
condiționare a acumulatoarelor, a 
mobilei, confecțiilor textile și 
altele. în perioada care a trecut 
din acest an, cooperatorii mureșeni 
au realizat un spor de producție 
în valoare de 15 milioane lei. 
(Gheorghe Giurgiu).

Pentru cei ce lucrează în comerț, 
îndeosebi pentru cei ce vin în con
tact nemijlocit cu publicul, la fel de 
importantă ca pregătirea profesio
nală este corectitudinea, conduita 
ireproșabilă. Putem spune că, o dată 
cu noile edificii destinate desfacerii 
mărfurilor, o dată cu noua bază ma
terială — modernă, funcțională, es
tetică, ridicată, mai ales, în ultimele 
două decenii, a crescut și o altă ge
nerație de lucrători în comerț avînd 
școli de specialitate și o atitudine 
demnă, prevenitoare fată de cumpă
rători. Totuși, vechile năravuri nu 
au dispărut, nu au fost stîrpite cu 
desăvîrșire. Ne mai întîlnim cu ele, 
sub diferite forme,, fapt ce îi nemul
țumește pe cetățeni.

Iată, de pildă, unele constatări fă
cute în cursul investigațiilor ’între
prinse în municipiile Cluj-Napoca 
și Ploiești.

UN „FILTRU" EXIGENT : CON
TROLUL OAMENILOR MUNCII, 
în municipiul Ploiești am însoțit în
tr-o acțiune de teren o echipă de 
control al oamenilor muncii (condu
să de Alexandru Maghiran, de Ia 
Întreprinderea „1 Mai"). Am întîl- 
nit numeroase fapte și aspecte pozi
tive, care reflectă atitudinea de 
respect și solicitudine față de cum
părători din partea marii majorități 
a lucrătorilor comerciali, dar, din 
păcate, și unele manifestări de in
corectitudine.

Magazinul de pline nr. 229 din 
apropierea Gării de Sud. Membrii 
echipei sesizează că ultimilor doi 
cumpărători (muncitori la I.U.C.) nu 
li s-a dat restul. Primul — Înșelat 
cu un leu, celălalt cu șaptezeci și 
cinci de bani. Sume modeste, veți 
zice. Dar aceasta a devenit o prac
tică curentă, atît a gestionarei Nicu- 
lina Moroiță. cit și a vînzătoarei 
Victoria Frățilă (după cum s-a con
statat ulterior). Avem o imagine mai 
exactă a dimensiunilor „micii ciu
peli" : chiar în momentul controlu
lui, ambele vînzătoare aveau asupra 
lor „vreo două sute, două sute cinci
zeci de 'lei" (nu apucaseră să-i nu
mere încă), bani netrecuti In regis-

personale. Cite sute 
cite mii pe lună se 
în continuarea rai- 
mai constatat și alte

pe zi și 
astfel ?

echipa a
de „rotunjire" a prețului de 

unii vînzători : la unitatea

trul de sume 
de lei 
adună 
dului, 
cazuri 
către
alimentară nr. 31, vlnzătoarea Vic
toria Turcu a Încasat suprapreț 
chiar de la... un membru al echi
pei de control ; la depozitul I.L.F.

nete și roșii. Cit despre fructe, mu
nicipiul nostru este efectiv-înconju
rat de livezi de 
acordăm 
tei si . 
fondului 
prioritate 
cartierele 
in cadrul 
care fac harțe toți factorii implicați.

Totodată,meri.
o atenție deosebită jus- 
echitabilei 
de marfă In teritoriu, ds 
bucurîndu-se centrele și 
muncitorești. Săptăminal, 

unui ^comandament din

repartizări a

ferice nu stnt controlate cu aceeași 
frecventă și asiduitate precum ace
lea aflate ..la vedere". In Piața Mă- 
răști din Cluj-Napoca există un ma
gazin profilat pe piese auto care n-a 
fost vizitat de nici un control de 
la înființarea lui 1 De asemenea, iți 
sare in ochi o anumită stereotipie 
(ca să nu spunem șablon) a consem
nărilor din registrul de control in
tern, adică cel efectuat de reprezen
tanții întreprinderii comerciale tu
telare. Aceleași necesare (dar insu
ficiente) apeluri la curățenia unită
ții, a vitrinelor și spatiilor verzi din 
față (chiar acolo unde acestea nu

„ecusoane'Cinstea, corectitudinea 
permanente ale lucrătorului din comerț
Hale Centrale (responsabil Necula 
Dumitru) diferite sortimente de le
gume au fost „trecute" la o calitate 
superioară și, în consecință, la un 
preț mai mare. La casa de comenzi 
,,Omnia", constatăm că la recintă- 
rirea comenzilor onorate vinzătoarele 
Alexandrina Șerban și Toma Elena 
foloseau o „aritmetică" proprie;

REZULTATE BUNE ÎN ÎN
FĂPTUIREA PROGRAMULUI DE 
AUTOAPROVIZIONARE. într-o 
convorbire cu tovarășa Ana Brustur, 

■ secretar cu probleme sociale al Comi
tetului județean de partid Cluj și 
vicepreședinte al consiliului popular 
al județului, am consemnat faptul că 
eforturile depuse pentru realizarea 
principiului autoconducerii și auto- 
eprovizionării teritoriale a dat rezul
tate bune. „La cartofi, de pildă, in 
loc să mai aducem din alte județe, 
cum se întimpla pină nu de mult, nu 
numai că acoperim necesarul pro
priu, dar livrăm și altor patru ju
dețe. la export, industriei de prelu
crare. Producem, la nivelul necesa- 

. rului, ceapă și rădăcinoase. Am 
reușit să obținem, chiar In condițiile 
climatului mai rece de la noi, vi-

se analizează situația 
cadența livrărilor, se 
rile de rigoare. Am 
intrarea în depozite a 
tități de legume și fructe ce se însi- 
lozează pentru iarnă".

Am văzut materializate aceste 
eforturi în numeroase unități și 
complexe comerciale din marile 
cartiere Someșeni, Zorilor și altele, 
unde ordinea și disciplina sînt Ia eie 
acasă, marfa este gospodărită cu 
grijă. în aceste condiții, pe fundalul 
unor asemenea stăruitoare preocu
pări, aspectele negative intîlnite 
apar și mai stridente, sînt cu atit 
mai condamnabile.

CONTROALELE 
DAR EFICIENȚA LOR SE 
SPORITA. în majoritatea 
zinelor registrul linie de 
trol. registrul de ' control 
stau mărturie că toate 
nismele de stat șl obștești, cit 
tățenii, prin sesizările înscrise in jur
nalul cumpărătorului, sint foarte ac
tivi. Se scriu pagini întregi de con
statări și recomandări. Totuși, la o 
analiză mai atentă, observi că unită
țile mal mici, mai dosnice, mai perl-

aprovizionării, 
indică măsu- 
urmărit atent 
ultimelor can-

NU LIPSESC,
CEHE
maga- 

con- 
intern 
orga- 
și ce-

există), aceleași aprecieri pozitive; 
uneori în neconcordanță cu cele din 
jurnalul cumpărătorului sau din re
gistrul unic de control.

Toate acestea pledează pentru o 
Îmbunătățire substanțială a activității 
de control. în sensul creșterii calita
tive. Numărul cadrelor oare au drep
tul și obligația de a controla este 
suficient pentru a elimina superfi
cialitatea și caracterul strict biro
cratic (mai bifăm o unitate) ale mul
tor controale. Nu atît numărul, cit 
eficienta acestora trebuie să preva
leze.

Din cele constatate la Ploiești re
iese că, uneori, sesizările, controlul 
oamenilor muncii nu au eficienta 
scontată. Sint încă numeroase regis
trele „văzute" — !n special în cazul 
I.C.S.L.F. — doar după luni de zile, 
ori Încă netrecute pe la sediu, sau, 
cazul cel 
registrate 
practică.

Desigur, 
ajungă la 
asupra modalităților de ...___  ..
de educare a personalului. în acest 
sens, organizațiile de partid și de

mai frecvent, văzute, in- 
dar... fără nici o urmare

este preferabil 
sancțiuni, ci să

să nu se 
se insiste 
prevenire’.

tineret, de sindicat 
adopte o atitudine 
orice abatere, să fie 
sprijine controlul oamenilor muncii 
în finalizarea acțiunilor sale. să 
contribuie la impunerea unui climat 
de ordine și corectitudine in toate 
unitățile comerciale.

PRECIZĂRI necesare în ce 
PRIVEȘTE APLICAREA LEGII. Efi
cienta controlului este strins legată 
de mijloacele de sancționare a nere
gulilor constatate. Acestea trebuie să 
fie severe, desigur după gravitatea 
faptei comise, capabile să inlăture 
definitiv posibilitatea repetării lor. 
în ce privește sustragerea măr
fii din circuitul ei normal, spre 
cumpărător, organele de inspec
ție si control întîmpiria unele di
ficultăți în calificarea precisă a fap
tei : contravenție sau infracțiune ? 
Legea 3/1972 arată. în capitolul VI, 
articolul 76. că dosirea de mărfuri 
în vederea obținerii de foloase necu
venite este un fapt penal ce se pe
depsește ca atare. Dar cum „obți
nerea de foloăse necuvenite" nu poa
te fi dovedită. în cele mai multe ca
zuri (pentru aceasta este nevoie de 
un flagrant delict), dosirea este tra
tată în sensul prevederilor H.C.M. 
2 503/1969 drept contravenție și sanc
ționată cu o amendă aproape sim
bolică, ce, plătită pe loc, poa
te fi (prin înjumătățire) de nu
mai 50 de lei. Mai puțin decit pen
tru neglijența de a nu fi măturat 
prin magazin sau in fața lui. Este 
lesne de înțeles că plata unei astfel 
de amenzi nu este de natură să-i 
descurajeze pe făptași.

Deoarece fapta de sustragere. în- 
tr-un fel sau altul. în mod nejustifi
cat, a mărfii este sancționată 
si calificată diferit, reprezentanții 
Inspecției comerciale de stat sugerea
ză o revedere a acestor acte norma
tive fn vederea unei mai bune pre
cizări a lucrurilor.

Am dori, în încheiere, să subli
niem faptul că toate aceste consta
tări, ca și concluziile ce decurg din 
ele au un caracter mai general, ele 
nefiind specifice comerțului din cele 
două municipii. De aceea le supu
nem atenției tuturor factorilor de 
răspundere la nivel central și local.

JRodlca ȘERBAN 
Ion MARIN

au datoria să 
fermă față de 

primele care să

Pentru mai buna 
servire a populației
La parterul noilor blocuri din , 

municipiile, orașele și centrele 
muncitorești de pe văile Tro- 
tușului și Bistriței au fost în
ființate și date in folosință noi 
unități prestatoare de servicii 
ale cooperației meșteșugărești. 
La Bacău, bunăoară, in noile 
ansambluri de locuințe „Ștefan 
cel Mare", „George Bacovia" și 
„Bistrița-Lac“ au fost deschise 
unități de încălțăminte pentru 
copii, ateliere de reparat instru
mente muzicale și aparate foto, 
iar la Moinești, Buhuși și în 
centrele agroindustriale Sascut 
și Podu Turcului au fost orga
nizate activități de construcții, 
timplărie. reparații auto și alte
le. (Gheorghe Baltă).

in orice gospodărie

„Ce mașină de cusut mă sfă- 
tuiești să-mi cumpăr?" — se a- 
dresa o gospodină, deunăzi, ve
cinei ei de apartament. „Came
lia — i-a răspuns aceasta 
prompt. Mi-am cumpărat si eu 
una si merge strună".

Iată cîteva caracteristici ale 
mașinii de cusut „Camelia": 
este estetică, funcțională, mo
dernă. Meșterii reputatei fabrici 
„Cugir" s-au străduit să îmbi
ne intr-un tot unitar caracteris
ticile amintite. Cu aspect de 
mobilă — poate fi ușor trans
formată. dțioă folosire, in masă 
centru radio sau televizor ori 
în birou pentru școlari — „Ca
melia" se integrează armonios 
interiorului oricărei locuințe. în 
ce privește caracteristicile teh
nice ale acestui obiect de uz 
îndelungat, ele sînt prezentate 
detaliat în pliantele care o în
soțesc la cumpărare. Spicuim 
cîteva dintre acestea : antrena
tă la pedală, mașina de cusut 
„Camelia" poate executa’ cusă
turi în zigzag cu întrebuințări 
multiole (bordurat, surfilat. a- 
Plicatii. monograme simple, a- 
jurat. montat dantelă, realizat 
broderie străpunsă). Mai con
cret spus, se pot executa 6 cu-* 
sături utilitare si 13 cusături 
ajutorul accesoriilor.

Cele trei tipuri de mașini 
cusut „Camelia" — tip masă 
picior metalic, masă simplă
masă mobilă — se pot procu
ra. la preturi accesibile, din ma
gazinele specializate ale comer
țului de stat din Capitală și din 
întreaga tară. Un personal ca
lificat. aflat la dispoziția cum
părătorilor în cadrul acestor 
magazine, vă poate introduce de 
Ia bun început in tainele func
ționării acestei mașini atît de 
practice si de necesare oricărei 
gospodine.

cu

de 
cu
și
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PRODUCTIVITATE - CALITATE 
prin aplicarea riguroasă a acordului global (■<»

tn cadrul ciclului de articole pe tema aplicării acordului global, tn- 
tr-un articol anterior („Scînteia" din 13 noiembrie a.c.) au fost prezen
tate o serie de aspecte reieșite din dezbaterea organizată cu sprijinul 
Comitetului județean Mures al P.C.R. și Ministerului Muncii referitoare 
la măsurile luate pentru cunoașterea de către toți oamenii muncii a 
reglementărilor legale în acest domeniu și la acțiunile întreprinse pen
tru încheierea contractelor de acord global. Continuăm astăzi cu pre
zentarea altor probleme care au rezultat din dezbatere.

In secții și ateliere - condiții optime 
de producție

Mai multi vorbitori au tinut să re
leve că. simultan cu lucrările de în
tocmire si perfectare a contractelor 
de aoord global, este necesar să se 
desfășoare o cuprinzătoare si com
plexă acțiune de organizare a mun
cii in. secții, ateliere si locuri de 
muncă. îfl acest an. în bună măsură, 
preocupările in domeniul respectiv 
s-au suprapus cu acțiunea majoră, 
inițiată de conducerea partidului, 
privind perfectionarea organizării si 
modernizarea proceselor de produc
ție,- dar s-a dovedit necesară urmă
rirea si a unor obiective specifice 
aplicării acordului global.

„La nivelul întreprinderii au fost 
constituite colective pentru coordo
narea si Îndrumarea activității de 
aplicare a acordului global — a spus 
Sabin Anton, șef de secție la între
prinderea forestieră de exploatare si 
transport Reghin. Aceste colective au 
Îndatorirea de a urmări defalcarea 
din timp, pînă la nivelul formațiilor 
de lucru, a sarcinilor de plan, astfel 
Incit să se poată organiza corespun
zător activitatea de producție. De 
asemenea, au fost fundamentați in
dicatorii calitativi și de eficientă 
care constituie criterii sau condiții de 
acordare a retribuției. O acțiune 
pur organizatorică s-a referit la re- 
dimensionarea personalului muncitor 
și reducerea personalului indirect 
productiv, in strictă concordanță cu 
condițiile de îndeplinire a sarcinilor 
de plan. S-au luat de asemenea, 
măsuri concrete pentru folosirea 
completă In scop productiv a timpu
lui de lucru prin eliminarea unor 
faze Intermediare din prooesul de 
producție, printr-o mai judicioasă 
repartizare a forțelor la locurile de 
muncă, prin creșterea gradului de 
conoentrare si specializare a pro
ducției, mai buna încărcare a mij
loacelor de transport, optimizarea 
circulației materialului lemnos. O 
altă măsură, cu efect Imediat, a fost 
revizuirea normelor de muncă, tre- 
cîndu-se la aplicarea unor norme 
fundamentate științific, pe baza unor 
procese tehnologice optimizate".

„O bună parte din măsurile de or
din organizatoric stabilite in între
prinderea noastră au izvorît din pro
punerile ooncrete ale oamenilor 
muncii din secții si ateliere — a

Pentru îndeplinirea integrală a planului

NOILE CAPACITĂȚI 
-ÎN FUNCȚIUNE IA TERMEN!
în acest an. din bazinul carbonifer 

■3 Mehedințiulud trebuie să se extra
gă, potrivit prevederilor de plan, 1,7 
milioane tone de cărbune. O sarcină, 
intr-adevăr, deosebit de mobilizatoa
re. dar care trebuie realizată inte
gral. pe producția de cărbune din a- 
cesit bazin minier contindu-se în ali
mentarea unor grupuri energetice 
din termocentrale. Iată însă că față 
de olanul la zi se înregistrează o res
tanță de 268 300 tone cărbune. Va pu
tea fi recuperată această răminere in 
urmă pînă la sfirșitul anului 7 De la 
înoeput trebuie spus că la nivelul 
conducerii întreprinderii miniere 
Mehedinți nu se manifestă prea mult 
optimism. Ba, se acreditează chiar 
ideea că, în situația creată, anul se 
va încheia cu restante. Ce cauze au 
generat o asemenea stare de lucruri 7 

întreprinderea Si-a început activi
tatea din acest an avînd asigurate 
condiții pentru o producție de 1,2 mi
lioane tone cărbune la minele din 
Husnicioara și 335 000 tone la mina 
Zegujani. Urma însă ca, pe parcurs, 
să fie puse în funcțiune noi capaci
tăți de producție atît pentru realiza
rea integrală a 
planului pe acest 
an. cît si pentru 
producția din 1987. 
Numai că activi
tatea de investi
ții n-a fost ur
mărită zi de zi 
cu răspunderea 
care se cuvenea.
La mina Zegujani, bunăoară, unde 
rezerva de 335 000 tone cărbu
ne urma să se epuizeze In cele 
două abataje aflate in exploa
tare la finele semestrului I. trebuiau 
puse în funcțiune incă trei noi aba
taje, cu o producție pînă la finele 
anului în curs de 189 100 tone. Aba
tajul 11/1 — cu termen de punere in 
funcțiune la începutul trimestrului II 
— nu este însă gata nici in prezent. 
Întîrzieri de cîteva săptămînl s-au 
înregistrat șl la abatajele 10/1 (ter
men de punere in funcțiune 1 iulie 
a,c.) și 13/1 (termen de punere m 
funcțiune 1 octombrie a.c.), care to
tuși în prezent dau producție.

La noul abataj de la mina Livezile,, 
care trebuia să producă din trimes
trul I. lucrările s-au finalizat doar in 
proporție de 65 la sută. Restante greu 
de recuperat s-au acumulat, de ase
menea, la minele din Husnicioara, 
unde alte trei noi abataje erau pre
văzute să contribuie, pînă la finele 
anului, cu 110 750 tone cărbune la în
deplinirea planului. Stadiul de exe
cuție a lucrărilor de investiții la a- 
ceste abataje este doar între 15 și 22 
la sută.

Care din aceste abataje va da pro
ducție în 1986 7 Din relatările Ingine
rului Gheorghe Dobrinoiu, director cu 
producția, și inginerului Vasile Țecu- 
lescu. director tehnic, am reținut că 
nici abatajele 2/1 și 2/4 de la mina 
Husnicioara II și nici abatajul 2/1 de 
la mina Husnicioara III nu vor pro
duce în acest an. Motivul 7 Rămine- 
rile în urmă acumulate an de a,n la 
capitolul investiții n-au putut și nu 
pot nici în prezent să fie recuperate 
deoarece întreprinderea se confruntă 
cu o serioasă problemă : lipsa forței 
de muncă și în special a celei califi
cate. Intr-adevăr, și la ora actuală 
mai sint necesari aproape 1 000 de 
oameni față de prevederile planului.

Desigur, lipsa forței de muncă a 
influențat în mare parte ritmul de 
execuție a noilor capacități de pro
ducție. Au fost însă folosite la nive
lul cerințelor, al sarcinilor de plan, 
baza tehnico-materială din dotare, 
forța de muncă existentă 7 Iată cite- 
va date care demonstrează că încă 

La întreprinderea 
minieră Mehedinți

precizat loan Toader. lnglner-șef 
cu pregătirea fabricației la în
treprinderea „Electromures" din 
Tîrgu Mureș. In general, aceste mă
suri vizează asigurarea unor condiții 
cit mai bune pentru mersul nestin- 
jenit al producției, astfel îneît con
tractele de acord global să fie în în
tregime onorate. Așa. de exemplu. în 
ultimele șase luni s-a acționat in
tens pentru organizarea unor linii de 
fabricație a caselor de marcat și a 
miniimprimantelor, raționalizarea flu
xului tehnologic pe familii de pro
duse și tehnologii de grup la secția 
de cablaje, realizarea unei linii com
plexe de fabricație a conductorilor 
electrici destinați exportului. Pentru 
Îmbunătățirea aprovizionării tehni- 
co-materiale și desfacerii producției 
s-a trecut la transpunerea pe calcu
lator a situației stocurilor de mate
riale și produse finite, a intrărilor 
zilnioe de materiale si raportării tot 
zilnice a producției realizate, toate 
aceste date putînd fi consultate ope
rativ pe terminale. Un mare interes 
prezintă cursurile de perfecționare

Cea mal mare atenție corelării judicioase 
a indicatorilor de plan !

„Așa cum practica a dovedit, o 
deosebită importantă pentru aplica
rea fermă și eficientă a acordului 
global are asigurarea tuturor condi
țiilor necesare desfășurării ritmioe. 
neîntrerupte a proceselor de produc
ție. potrivit tehnologiilor stabilite, 
astfel îneît formațiile de lucru să-și 
desfășoare nestînjenit activitatea, 
îndeplinindu-și riguros sarcinile de 
plan și să obțină, astfel, retribuții 
corespunzătoare — a spus Nicolae 
Nită. director adjunct In Ministerul 
Muncii. In acest sens, legea prevede 
obligațiile și răspunderile ce revin 
conducerilor întreprinderilor, centra
lelor și ministerelor in legătură cu 
nominalizarea și acoperirea cu con
tracte a intregii producții fizice pla
nificate, corelarea tuturor indicatori
lor de plan și defalcarea sarcinilor 
cantitative, calitative, de export, a 
consumurilor normate pină la nive
lul formațiilor de lucru, pe trimes
tre, pe luni și chiar pe zile. De ase
menea. în sarcina acestora sînt sta- 

nu s-a întronat pe deplin ordinea si 
disciplina la toate nivelurile, pină la 
ultimul loc de muncă și formație de 
lucru. Pentru lucrările din subteran, 
întreprinderea a avut asigurați de la 
începutul anului în jur de 100 de oa
meni. cu 50 mai puțin fată de cit s-a 
prevăzut. Și totuși, la lucrările de 
pregătire, din 6 690 metri liniari cit 
s-au planificat pe perioada care a 
trecut din acest an s-au realizat 4 532 
metri liniari : la lucrările de deschi
dere, din 2 640 metri liniari, s-au rea
lizat în acest interval de timp numai 
1 286 metri liniari. Cum se explică a- 
oeste realizări, care sint cu mult sub 
prevederile de plan 7 In primul rind, 
opririle accidentale la utilajele folo
site au totalizat citeva mii de ore 
de întrerupere a producției. Apoi, li
nele revizii și reparații s-au efectuat 
cu mare întârziere și nici în acest caz 
de calitate corespunzătoare. în fine, 
menținerea unor formații de lucru in
complete a făcut să se înregistreze o 
productivitate scăzută. în loc de 5,95 
metri pe zi la lucrările de pregătire 
si deschidere — cît s-a prevăzut — 
s-a realizat o viteză de înaintare de 

numai 3,95 metri 
ne zi.

în aceeași or
dine de idei să 
notăm că o în
semnată parte 
din producția de 
cărbune se ex
trage din micro- 
cariere. unde se 

folosesc excavatoare clasice. Nu
mai că nici acestea n-au fost 
folosite la întreaga capacitate și 
tot din cauza deselor defecțiuni teh
nice generate de calitatea slabă a 
reviziilor si reparațiilor. Efectul 7 In 
1985 si 1986 (pe 10 luni) s-au ex
cavat 3 442 000 mc steril, în loc de 
5 550 000 mc prevăzuți. In consecin
ță nu s-au asigurat rezervele nece
sare pentru realizarea planului la 
producția de cărbune.

Analizînd împreună cu factorii de 
răspundere stadiul investițiilor, cau
zele care au generat aceste restan
te. am adresat următoarea întreba
re : puteau fi mai mari realizările 
la producția de cărbune 7 Ni s-a 
răspuns în felul următor : s-af ac
ționat pe toate căile, au fost între
prinse multe acțiuni si măsuri teh- 
nico-organizatorice. dar atît a fost 
posibil. Iată însă două argumente 
care infirmă In parte aceste afir
mații si care dovedesc că se putea 
extrage mai mult cărbune. Primul : 
la combinele de înaintare, in loc de 
82 la sută — cît s-a planificat — 
s-a realizat un indice de folosire de 
numai 48,4 la sută ; la complexele 
mecanizate de abataj, in loc de 86 
la sută — cît s-a prevăzut — se 
Înregistrează un indice de 69.4 la 
sută : la excavatoarele cu rotor, in 
loc de 65,5 la sută — cît s-a planifi
cat (? I) — s-a realizat doar 20.1 la 
sută. Al doilea : absentele nemotiva
te din producție înregistrate echiva
lează cu o producție de aproape 
18 000 tone cărbune.

Sînt. credem, suficiente date care 
demonstrează că. deși s-a analizat 
lunar activitatea de investiții, aces
te analize nu s-au soldat cu măsuri 
și acțiuni practice eficiente. Iată de 
ce se impune un sprijin mai con
cret din partea organelor județene 
pentru asigurarea forței de muncă la 
nivelul planului; un ajutor mai sub
stanțial din partea Ministerului Mi
nelor. Petrolului și Geologiei pen
tru ca întreprinderea minieră Me
hedinți să depășească într-un timp 
scurt situația creată.

Virqiliu TATARU 
corespondentul „Scînteii” 

* pregătirii profesionale tn care sînt 
cuprinși 2 640 de muncitori și 300 in
gineri. tehnicieni, economiști ș.a."

„Din contractul de acord global 
rezultă și o serie de obligații pen
tru conducerea antreprizei, legate în
deosebi de crearea unor oonditii de 
muncă si de producție — a Intervenit 
Eugen Crăciun, contabll-șef al An
treprizei de construcții-montaj, repa
rații în industria chimică. Potrivit 
specificului nostru, asemenea măsuri 
de ordin organizatoric au urmărit 
executarea centralizată a unor repere 
în scopul creșterii productivității 
muncii și realizării în timp cit mai 
scurt a aoestora. Aoeasta ne permite 
să le punem cît mai rapid în ope
ră, oeea ce Înseamnă condiții mai 
bune pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan ce revin fiecărei brigăzi din 
contractul de aoord global. Astfel, 
confecțiile metalice pentru lucrările 
de bază se asigură integral din ate
lierul central. Mai mult decît atît. în 
cadrul biroului tehnic o persoană are 
atribuția de a urmări permanent 
stadiul de realizare a fiecărei co
menzi pe fluxul de fabricație al ate
lierului central si de a informa ope
rativ conduoerea antreprizei despre 
modul cum se respectă termenele de 
execuție. Totodată, la nivelul antre
prizei s-a constituit un comparti
ment distinct de elaborare a tehno
logiilor noi. care are si sarcina de a 
urmări aplicarea lor in vederea creș
terii productivității muncii si reali
zării în timp cît mal scurt a unor lu
crări de revizii și reparații la insta
lațiile chimice".

bilite răspunderi cu privire la asi
gurarea folosirii depline a mașinilor, 
utilajelor șl suprafețelor de produc
ție, aprovizionării ritmioe cu mate
rii prime și materiale ș.a.

Atît din spiritul si litera reglemen
tărilor legale, cît șl dintr-o necesi
tate praictică se desprinde oerinta ca. 
de la fiecare formație de lucru si 
pînă la ministerul de resort, să se 
urmărească zilnic realizarea sarcini
lor cantitative și calitative de pro
ducție și să se Intervină operativ, 
prin măsuri viabile, pentru soluțio
narea tuturor problemelor care apar 
pe parcurs, inclusiv a celor referi
toare la rearmonizarea indicatorilor 
de plan ca urmare a modificării 
structurii producției fizice, astfel in
cit planul să fie Îndeplinit și depășit 
la toți Indicatorii, iar personalul 
muncitor să obțină venituri pe mă
sura acestor rezultate".

Cum se aplică in practică aceste 
principii 7 Iată dteva puncte de ve
dere exprimate tn acest sens :

Aspect de muncă din modernul atelier de sculărie \din cadrul întreprinderii 
de subansamble și piese de schimb pentru mijioace de transport din Oradea 

Foto : S. Cristian

PRODUCȚIA FIZICĂ
(Urmare din pag. I)
dreptate, una din unitățile economice 
cu rezultate constant bune din mu
nicipiu. Cum se prezintă lucrurile in 
prezent 7

— Planul Ia producția fizică de 
alumină a fost îndeplinit și depășit, 
iar peste 88 la sută din alumina pro
dusă este de calitate superioară, ne 
spune directorul unității, inginerul 
Constantin Ștefănoiu.

— Ce stă la temelia acestor re
zultate 7

— întărirea ordinii și disciplinei, 
creșterea nivelului profesional ai 
tuturor oamenilor muncii. în cadrul 
acțiunii de modernizare am urmărit 
să rezolvăm problemele-chgie din 
întreprindere, care să asigure creș
terea substanțială a producției. în 
acest an am reușit să obținem un 
nou sortiment de alumină ca urma
re a aplicării unei noi tehnologii 
elaborate de specialiștii noștri și am 
pus în funcțiune o nouă instalație 
menită să folosească materiile pri
me din țară mai sărace in substan
țe utile.

In concluzie, se poate spune că în 
majoritatea întreprinderilor din mu
nicipiul Oradea acțiunea de organi
zare și modernizare a producției 
este urmărită cu prioritate, măsurile 
inițiate conducînd la creșterea sub
stanțială a producțiilor. Fapt de
monstrat de creșterea ritmului de 
producție pe noile fluxuri si linii de 
fabricație modernitate din cadrul 
întreprinderilor de confecții, trico
taje și încălțăminte, de noile in
stalații și utilaje care au fost execu
tate prin autoutilare la întreprinde
rile „Sinteza" și de alumină. Dar 
cel mai important lucru constă în 
faptul că toate aceste acțiuni au 
permis încă de pe acum atingerea 
unor ritmuri înalte de producție, 
creîndu-se premise ca producția 
anului viitor să fie realizată ritmic 
și integral încă din prima zi.
Preqătirea producției anului 
viitor nu mai poate întirzia 

întreprinderea „înfrățirea" — uni
tate deosebit de importantă, cu pon
dere mare in producția municipiului, 
înregistrează în prezent unele rămi- 
neri în urmă la producția fizică. Ce 
preocupări există în momentul de 
fată în această întreprindere pen
tru recuperarea restantelor și pre
gătirea producției anului viitor 7

-- Avem restante la producția fi
zică șase agregate complexe de pre
lucrare. ne spune inginerul Agud 
Sferle Nicolae, directorul tehnic al 
unității. Cauzele 7 Lipsa motoarelor 
electrice, a panourilor electrice și a

• „Dacă tn prima lună de aplica
re a noilor reglementări am întîm- 
pinat unele greutăți referitoare la 
corelarea indicatorilor de plan. în 
lunile următoare această problemă 
și-a găsit rezolvarea. In prezent a- 
vem o strictă corelare între produc
ția fizică, producția-marfă și ceilalți 
indicatori de plan". (Anton Sabin, 
de la I.F.E.T. Reghin).

• „Toată producția este asigurată 
cu contracte la intern și la export. 
Din păcate avem și unele necore- 
lări de plan. De exemplu, in perioada 
1 mai—30 septembrie a.c., producția- 
marfă planificată a fost mai mare 
cu 10,8 la sută față de corespon
dentul fizic al acesteia. Posibilitățile 
de corelare. încă înainte de începerea 
perioadei de plan, a oelor doi indi
catori sînt limitate la nivelul unită
ții, întrucît planul producției fizice 
este stabilit la capacitatea instalații
lor, iar acolo unde ar fi rezerve de 
capacitate unitatea nu poate nomi
naliza o producție fizică mai mare, 
nefiind asigurată materia .primă ne
cesară. Pe parcurs, cu sprijinul cen
tralei. a fost rezolvată problema ma
teriilor prime și. ca atare, s-a asi
gurat în final corelarea celor doi in
dicatori. Ar fi mai eficient insă 
dacă s-ar găsi soluții de corelare a 
celor doi Indicatori incă de la înce
putul perioadei de plan." (Andrei Co
coș, contabil-șef la combinatul de în
grășăminte chimice „Azomures" din 
Tîrgu Mureș).
• „In nominalizarea întregii pro

ducții prevăzute în plan și în core
larea indicatorilor la unitățile din 
subordinea consiliului popular jude
țean s-au întîmpinat o serie de greu
tăți, determinate de desele modifi
cări ale sarcinilor la productia-mar- 
fă și export, fără acoperirea acesto
ra cu baza materială necesară și fon
dul de retribuire suplimentar cuve
nit". (Ion Chirpelean, șef secție pla
nificare. organizare. retribuire la 
consiliul popular județean).
• „Ne întilnlm frecvent cu situații 

In care la diferite activități din ca
drul cooperativelor meșteșugărești 
nu putem întocmi integral anexele 
lunare la contractul de acord global 
Întrucît nu sînt perfectate contrac
tele economice cu beneficiarii. De a- 
ceea, anexele respective se comple
tează ..pe parcurs", ceea ce. firește, 
îngreunează programarea și organi
zarea corespunzătoare a producției, 
cu efecte asupra productivității 
muncii". (Emil Negovan, contabil-sef 
la uniunea județeană a cooperative
lor meșteșugărești).

Comellu CARLAN 
Gheorqhe GIURGIU

pompelor de răcire pe care furnizo
rii noștri întârzie să ni le livreze. 
Totodată, trebuie spus că restanțele 
se datorează și modificărilor repe
tate ale proiectelor de către I.C.S.I.T. 
„Titan".

Fără îndoială, restanțele la produc
ția fizică înregistrate de această 
unitate se datorează în mare măsură 
colaboratorilor și proiectanților. Dar 
în același timp se cuvine remarcat 
faptul că în activitatea acestei uni
tăți sint încă multe neajunsuri in
terne. în cadrul adunării generale a 
oamenilor muncii aceste carențe au 
fost discutate și analizate. Este vor
ba de faptul că turnătoria a produs 
lună de lună sub tonajul planificat, 
ceea ce a dus la apariția unor de
reglări in aprovizionarea secțiilor 
prelucrătoare, care, la rîndul lor. au 
livrat la montaj piesele cu intîrziere. 
Un lucru este cert. Anul 1987 pre
vede creșteri importante în fabrica
ția de agregate și mașini speciale 
la temă. Numai că. deocamdată, ur
mărirea producției lasă de dorit, iar 
secțiile de fabricație au tendința să 
execute produse cunoscute, cu un 
grad mai scăzut de complexitate. Așa 
cum spuneam, anul viitor ponderea 
mașinilor-unelte de complexitate ri
dicată va crește. Se impune, așadar, 
ca acum să se acționeze prompt și 
eficient pentru reducerea ciclului de 
asimilare a noilor produse.

★
în aceste zile, în industria mu

nicipiului Oradea, ca de altfel in 
întreaga țară, se muncește cu abne
gație pentru realizarea în bune 
condiții a planului pe acest an. 
Oamenii muncii din întreprin
derile orădene sint ferm ho- 
tăriți ca in perioada care a rămas 
pină la sfirșitul anului să reali
zeze suplimentar un mare volum 
de produse de care economia na
țională are stringentă nevoie. în 
acest sens, se cuvine remarcat 
faptul că, in urma măsurilor tehni
ce și organizatorice inițiate, un nu
măr însemnat de unități economice, 
atît din municipiul Oradea, cit și 
din județul Bihor, iși vor realiza 
sarcinile de plan pe acest an îna
inte de termen. Este cazul între
prinderilor de alumină și confec
ții din Oradea, „Refractara" din 
Aleșd, întreprinderea minieră Voi
vozi ș.a. Acest fapt oglindește cel 
mai bine eforturile constante ale 
oamenilor muncii de aici pentru 
realizarea în bune condiții a sarci
nilor de plan pe acest an și pregă
tirea temeinică a producției anului viitor.

Gheorqhe ION1ȚA 
Ioan LAZA

ÎN AGRICULTURĂ

Fiecare unitate
-o microstațiune de cercetări
Consiliul agroindustrial Peclca 

are o mare pondere în agricultura 
județului Arad, nu numai pentru 
că deține o suprafață arabilă de 
27 mii hectare, ci. mai ales, pentru 
producțiile bune la majoritatea 
culturilor. De pildă, la cultura 
griului, creșterile de la un an la 
altul au fost deosebit de substan
țiale. îneît, in 1986. media la hec
tar a fost de 7 871 kg, față de 
numai 5 700 kg în 1983. De remar
cat, de asemenea, că 4 unități 
agricole cooperatiste din cele 6 
aflate pe raza consiliului unic au 
realizat, In acest an, peste 8 000 
kg grîu la hectar : C.A.P. „Ogorul" 
— 8 865, C.A.P. „Steagul Roșu" — 
8 331, C.A.P. „Timpuri noi" — 8 095. 
C.A.P. „Avîntul" — 8 021. în felul 
acesta, planul la nivelul consiliu
lui unic a fost depășit cu 1 648 kg 
la hectar, iar la fondul centralizat 
al statului au fost livrate 20 871 
tone grîu. fată de cele 16 394 
tone prevăzute pe acest an. Din 
cele prezentate mai sus se impune 
concluzia că în consiliul agro
industrial Pecica se poate vorbi 
de o bogată și valoroasă ex
periență în ce privește cultura 
griului (dar și la celelalte cul
turi), afirmație probată de faptul 
că. urmînd drumul deschis de 
C.A.P. „Ogorul" și C.A.P. „Stea
gul Roșu", toate cele 4 unități din 
Pecica depășesc acum granița celor 
8 000 kg grîu la hectar, iar C.A.P. 
Turnu a ajuns în 3 ani de la 3 800 
kg la hectar la o producție medie 
de 6 089 kg la hectar. Cum s-a 
ajuns la asemenea rezultate, cum 
a fost valorificată, extinsă și îm
bogățită experiența acumulată 7 
Iată cîteva aspecte asupra cărora 
ne-am propus să insistăm în cele 
ce urmează.

„Poate că o primă explica
ție a rezultatelor din acești 
ani, ne spune Eugen Firea, lngine- 
rul-șef al consiliului unic Pecica. 
trebuie căutată în preocuparea 
continuă ce există tn fiecare din 
unitățile noastre pentru stabilirea 
celor mal bune soiuri de grîu. a- 
daptate condițiilor concrete de la 
noi, unde regimul pluviometric 
este caracteristic zonei de stepă, 
iar tipul de sol este cernoziomul. 
Numai ținînd seama de condițiile 
pedoclimatice concrete se pot ob
ține producții mari de grîu". De 
fapt, cele de mai sus au fost con
firmate și completate în cadrul 
discuțiilor pe care le-arh purtat cu 
mulți dintre specialiștii din acest 
consiliu unic. „La noi în unitate, 
ne spunea ing. Nicolae Vasilescu, 
președintele cooperativei agricole 
„Ogorul" Pecica, soiurile de grîu 
se verifică ani de zile pe loturi 
experimentale. Și în această toam
nă am pus sub brazdă pe loturile 
respective 8 soiuri de grîu. Nu ne 
putem baza doar pe ceea ce ne dau

Au învățat de la cei mai buni 
și acum se află în rîndul lor

Pentru recoltele mari obținute în 
acest an. mai multe unități agricole 
din județul Timiș au fost distinse 
cu înaltul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" : cooperativele 
agricole Topolovătu Mare, Tomna
tic. Periam. întreprinderea agricolă 
de stat Recas. oombinatul agroin
dustrial Timiș și stațiunea didacti
că experimentală Timișoara! In a- 
propierea unităților care s-au evi
dențiat pentru producțiile-record 
realizate in acest an se află alte 
numeroase cooperative agricole si 
întreprinderi agricole de stat, care, 
învățind de la fruntași, intră pas 
cu pas în rîndul acestora.

Sint cunoscute realizările remar
cabile înregistrate an de an de coo
perativa agricolă Topolovătu Mare, 
despre care ziarul nostru a relatat 
în mai multe rînduri. In 1986 a- 
oeastă unitate fruntașă din agri
cultura județului Timiș a obținut. 
In medie la hectar, 8 474 kg grîu, 
9 610 kg orz. peste 23 700 kg po
rumb și recolte mari la alte cul
turi. Aceste niveluri se datorează, 
fără îndoială, aplicării cu răspun
dere a tehnologiilor prevăzute, în 
cadrul cărora un loc important il 
ocupă fertilizarea terenurilor cu 
cantități apreciabile de îngrășămin
te naturale rezultate în urma dez
voltării puternice a zootehniei, care 
reprezintă 45 la sută in ansamblul 
producției aoestei unități. Am făcut 
aceste precizări care demonstrează 
cit de mult pot crește producțiile 
la hectar cind întregul colectiv al 
unei unități agricole — cadre de 
conducere și specialiști, cooperatori 
si mecanizatori — este preocupat 
de practicarea unei agriculturi de 
mare randament

Pozitiv este faptul că membrii 
unităților agricole situate tn preaj
ma celor fruntașe caută să le afle 
metodele de organizare a produc
ției și a muncii, să le aprofundeze 
și să le aplice în practică. In veci
nătatea cooperativei agricole Topo
lovătu Mare, se află cooperativa a- 
gricolă din Belint. unitate cu o su
prafață mai mică, dar cu ambiții 
tot atît de mari ca ale vecinilor lor.

— Rezultatele cooperatorilor din 
Topolovătu Mare în ce privește spo
rirea recoltelor au constituit și con
stituie un bun exemplu pentru noi 
— ne spune Romulus Vlaiconi, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Belint. Unitățile noastre au unele 
terenuri asemănătoare din punct de 
vedere al fertilității. Și totuși, 
multă vreme, cooperatorii din To
polovătu Mare se situau du mult 
înaintea noastră în ce privește ni
velul recoltelor. Ne-am spuS că 
trebuie să muncim ca ei pentru a 
obține rezultate asemănătoare. 
I-am vizitat în mai multe rînduri, 
ne-au explicat amănunțit modul 

stațiunile de cercetare, cl trebuie 
să continuăm noi înșine să cerce
tăm felul în care un soi sau altul 
corespunde sau nu condițiilor de la 
noi. Altfel spus, trebuie eliminat 
orice element accidental din mun
ca noastră". O asemenea idee am 
întîlnit și la C.A.P. „Steagul Roșu", 
unde președintele Edgar Csiky, îm
preună cu specialiștii de aici, are 
sub supraveghere in prezent -12 so
iuri de grîu.

Preocupări asemănătoare există 
în fiecare unitate de pe raza con
siliului agroindustrial. Așa ș-a 
și ajuns ca pe baza cercetărilor și 
observațiilor culese ani la find 
unitățile de aici să renunțe la unele 
soiuri ca Libelula și Rana II, care 
în urmă cu 3—4 ani ocupau încă

în patru cooperative 
agricole din consiliul 
agroindustrial Pecica, 
Arad - peste 8 000 kg 

grîu la hectar

suprafețe întinse șl nu dădeau pro
ducții mai mari de 6 000 kg la hec
tar, și să introducă soiuri mult ma'i 
productive, cum sint Fundulea 29 
cu care s-au realizat producții 
de peste 9 000 kg. Rezultate bune 
s-au obținut și cu soiurile Lovrln- 
32 și 34. In special ultimul, care la 
C.A.P. „Avîntul" Pecica a dat o 
medie de 7 500 kg pe 350 de hec
tare. Comportarea acestor soiuri 
este cu atît mal demnă de relevat 
cu cît, așa cum se știe, ultimii ani 
au fost ani de secetă. Dar pentru a 
obține producții de grîu de peste 
8 000 de kg la hectar nu este su
ficient să ai soiuri de mare pro
ductivitate.

La Pecica există o permanentă 
deschidere spre nou. Iar un lucru 
o dată dobîndit de o unitate este 
generalizat cu repeziciune în cele
lalte. Asa s-a Intîmplat si în 1984, 
cînd cooperativele agricole ..Ogo
rul" sl „Steagul Roșu" au obținut 
producții mal mari ca niciodată. 
S-au organizat schimburi de expe
riență în care au fost analizate teh-. 
nologiile aplicate, modul în care s-a 
făcut amplasarea culturii, ce den
sități s-au asigurat etc. „La noi 
s-a încetățenit și un alt mod de a 
generaliza experiențele înaintate, 
ne spune Ioan Galea, președintele 
consiliului unic Pecica. Periodic, 
toți specialiștii din unități pornesc 
împreună să vadă și să analizeze 
in cimp lanurile în diferitele lor 

cum și-au organizat activitatea, 
cum se aplică tehnologiile și chiar 
ne-au împărtășit unele „secrete" in 
ce privește executarea diferitelor 
lucrări. Am aplicat în practică tot 
oe știam noi și ce arri învățat de 
la ei. mai ales în ce privește execu
tarea diferitelor lucrări "la cultura 
porumbului. Iar rezultatele n-au 
întîrziat să se arate. De trei ani la 
rînd, cooperativa agricolă din Be
lint se situează în rîndul unități
lor agricole fruntașe din județul 
Timiș la producția de porumb. în 
acest an. de exemplu, am realizat 
22 830 kg porumb la hectar. De 
asemenea, obținem recolte bune si 
la celelalte cereale, la sfecla de 
zahăr, la cinepă. în zootehnie etc.

La C.A.P. Belinț, Timiș — 
peste 22 000 kg porumb 

la hectar și rezultate 
deosebite în toate 

sectoarele

— După cum se știe, la C.A.P. 
Topolovătu Mare, în decursul ani
lor, s-a întronat o ordine desăvir- 
șită in ce privește rotația culturilor 
în cadrul asolamentelor. Ca atare, 
și lucrările solului se execută la 
timp și cu răspundere pentru cali
tate. Ce s-a făcut și se face la Be
lint în această direcție 7

— Și noi respectăm cu stric
tețe această condiție de bază pen
tru realizarea de producții ridicate
— alegerea plantelor bune premer
gătoare. care la noi au fost cultu
rile păioase. Pregătirea terenului
— arătura — a fost efectuată ime
diat după strîngerea și transportul 
paielor, dar nu oricum, ci ținînd 
seama de caracteristicile pămîntu- 
lui -din zonă — sol nisipos, ușor 
permeabil, care are stratul fertil 
la adîncime. Acest fapt ne-a obli
gat să executăm arăturile la 32—34 
cm. Am procurat cantitățile nece
sare pentru amendarea cu carbonat 
de calciu a întregii suprafețe, fără 
de care în zona noastră nu pot fi 
realizate producții mari. Fertiliza
rea cu îngrășăminte organice o fa
cem o dată la patru ani cu cîte 
40—60 tone la hectar. La 26 martie 
am început primii prin partea lo
cului însămînțanea porumbului la 
distanta de 50 cm între rînduri, 
reușind să ne încadrăm în perioada 
optimă. La porumb, ca în general 
la toate prăsitoarele, lucrările de 
întreținere sînt hotărîtoare pentru 

stadii de vegetație, dlscutîndu-se 
concret, la fiecare fermă, și tră- 
gindu-se învățămintele și conclu
ziile necesare. In felul acesta, 
ședințele. adesea plictisitoare, 
din birouri. s-au transformat 
în dialoguri deosebit de eficiente, 
la fața locului, in cîmp, acolo unde 
de fapt se realizează producțiile. 
Desigur, pe lingă toate argumen
tele ce țin de eficiența unul ase
menea stil de muncă trebuie să 
adăugăm și unul psihologic, deose
bit de mobilizator : știind că vor 
fi vizitați de ceilalți colegi ai lor. 
specialiștii din unități au grijă să 
nu se prezinte oricum. Pe scurt, 
așa s-a convins fiecare specialist 
de eficienta unei tehnologii sau a 
alteia, așa s-au întărit exigența și 
răspunderea și așa se întreține spi
ritul de competitivitate care există 
între unitățile noastre".

Chiar în aceste zile, specialiștii 
din unitățile agricole din Pecica 
și-au dat intîlnire să arunce o pri
vire asupra calității insămințărilor 
din această toamnă șl a felului în 
care au răsărit culturile de păioa- 
se. Așa cum am precizat, se în
vață foarte multe lucruri din a- 
ceste dialoguri în cimp. „Așa am 
învățat și eu, ne mai spunea Ed
gar Csiky, unele subtilități ale 
combaterii dăunătorilor care se 
practică la C.A.P. „Ogorul", așa au 
aflat și cei dela C.A.P. Șemlac, în 
primăvară, cum nu se face o erbl- 
cldare, fiindcă au comis unele 
greșeli la această lucrare șl nu în- 
tîmplător producția lor de grîu a 
fost de numai 4 843 kg la hectar, 
fiind departe de producțiile reali
zate In celelalte unități din con
siliul unic Pecica. Sînt sigur că Ia 
anul cooperatorii din Șemlac nu 
se vor mai confrunta eu o aseme
nea situație".

La cele de mal sus se cuvine 
să adăugăm că specialiștii din 
Pecica urmăresc permanent tot ce 
e nou In munca de cercetare din 
țară și străinătate, că țin o strlnsă 
legătură cu Institutul agronomic 
din Timișoara, cu stațiunea de cer
cetări din Lovrin, cu centrul de 
Încercare a soiurilor din Arad etc. 
Și toate noutățile sînt imediat 
aduse la cunoștința tehnicienilor, 
mecanizatorilor si cooperatorilor, 
pentru ca flecare om să știe ce, cit 
și cînd are de făcut un lucru sau 
altul. Cum sublinia, pe bună dfep- 
tate. ing. Nicolae Vasilescu : „Ni
mic nu este lipsit de importantă 
cînd e vorba să ne perfecționăm 
pe noi înșine. să ne pregătim, 
astfel Incit să putem îndeplini la 
cote superioare de exigentă si răs
pundere toate obiectivele noii re
voluții agrare".

Tristan MI HUTA
corespondentul „Scînteii’ 

nivelul producțiilor. Noi am execu
tat prașilele totdeauna la timp, cu 
multă atenție, asigunnd o densi
tate de 60 000 plante la hectar, care, 
în condițiile pedoclimatice de aici, 
constituie desimea optimă.

La insistențele noastre, de a ne 
spune ceva si mai deosebit din 
munca cooperatorilor din Belint. 
Romulus Vlaiconi. reia ideea de ia 
inoeput :

— Poate mai deosebită e hărni
cia oamenilor. Si după o pauză 
zice : Noi facem o așa-zisă „aeri
sire a culturii", adică distrugem cu 
sapa buruiană cu buruiană din cele 
rezistente la erbicide. Dar. intrucit 
toată suprafața este angajată in 
acord global, nu e lan de porumb 
care să nu fie prășit de cel puțin 
trei ori. Oamenii ies la lucru toți o 
dată, pentru că forma de muncă si 
retribuție în acord global e organi
zată atît la nivelul fermei și al 
echipelor, cît și individual, astfel 
că prășitul se face concomitent pe 
toate parcelele.

Venind vorba de cules, președin
tele aduce în discuție iarăși 
hărnicia.

— Oamenilor noștri nu le e greu 
cind simt venirea toamnei să mai 
facă o operație : tăierea vîrfurilor 
cocenilor, pentru a forța coaoerea 
stiuleților și a grăbi scăderea umidi
tății boabelor. E o metodă preluată 
de la vecinii noștri din Topolovătu 
Mare, al căror exemplu in gene
ral ne-a mobilizat si pe noi si pe 
alții să căutăm mereu căi si meto
de de a spori producțiile.

— Am înțeles că la Belint se 
realizează acum recolte mari Ia 
toate culturile. Cum se reffectă ele 
în eficienta economică 7

— Noi realizăm venituri mari de 
la porumb, ca și de la oelelalte 
culturi, din zootehnie, precum și 
din industria mică. Astfel, in 1985. 
cooperativa agricolă din Belint a 
înregistrat un beneficiu de 1 650 000 
lei. iar în acest an toate „semnele" 
arată că această cifră va depăși 3 
milioane lei.

Acum, cînd producția se află Ia 
adăpost, cooperatorii din Belint se 
prezintă nu numai cu un # bilanț 
frumos, ci si cu hotărirea” de a 
munci mereu mal bine pentru ca 
și în anul următor, și In toți anii 
actualului cincinal, să obțină pro
ducții ridicate la nivelul obiective
lor noii revoluții agrare. Ei continuă 
să fertilizeze mari suprafețe de te
ren cu îngrășăminte organice, apli
că amendamente calcaroase si iși 
însușesc noi cunoștințe de speciali
tate care să-i ajute să smulgă pă- 
mintului recolte si mai mari.

Cezar IOANA
corespondentul „Scintell*
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Funcțiile polivalente ale casei de cultura
Imaginea înnoită a 

vechiului oraș de la 
Dunăre se susține 

indiscutabil prin cîteva 
repere, devenite în scurtul 
timp de cind au fost 
înălțate adevărate efigii. 
Uriașul combinat chimic 
domină structura modernă 
a economiei, căreia i s-a 
alăturat în ultimul timp o 
Întreprindere sofisticată de 
mașini electrice și citeva 
unități mai mici, dar tot atit 
de importante în sporirea 
avuției în această parte de 
tară încărcată de istorie. 
Rezultat. direct si întregire 
firească a hărniciei si pri
ceperii oamenilor, a crescut 
an de an zestrea edilitară. 
Incit municipiul Turnu Mă
gurele ou oei aproape 50 000 
de locuitori ai săi se poate 
considera renăscut din te
melii. înfrumusețat prin su
tele de blocuri care au ri
dicat gradul de urbanizare 
la nivelul timpului actual. 
Și tot ca rezultat al prefa
cerilor complexe din ulti
mele decenii. localitatea 
și-a dezvoltat un sistem de 
așezăminte culturale, o via
ță spirituală pe măsura ne
cesităților si a aspirațiilor 
oamenilor locului. între a- 
cestea. Casa de cultură a 
s indic ațelor, așezămînt cu 
evidente caracteristici mo
numentale, ridicat acum 
cincisprezece ani. a devenit 
prin complexele sale ac
țiuni un important reper de 
atracție și interes.

Despre ansamblul vieții 
cultural -educative a orașu
lui, tovarășul Dumitru 
Lungo. directorul cabinetu
lui pentru activitatea ideo
logică Si politico-educativă, 
avea să observe continua 
preocupare pentru diversi
ficarea și creșterea calitati
vă a manifestărilor pentru 
a le face mai convingătoa
re. mai eficiente. Legătura 
acestora cu realitățile loca
le si cotidiene este o pre
misă Pe care se străduiesc 
s-o pună în valoare cu orioe 
prilej.' fie că se discută 
realizarea planului econo
mic în profil teritorial, 
succesele sau rămînerile in 
urmă din diferite între
prinderi. propaganda ne 
teme juridice sau cetățe
nești. fie în sărbătorirea 
marilor evenimente de in
teres național, cum au fost 
aniversarea a 65 de ani de 
la înființarea partidului, a 
50 de ani de la procesul de 
la Brașov al militantflor 
comuniști, a altor eveni
mente. O amploare deose

bită au avut manifestările 
prilejuite de împlinirea a 
șase seoole de la urcarea 
pe tron a Marelui Mircea 
Voievod, legat durabil de 
istoria acestor locuri, a că
rui ■ statuie impresionantă 
din oentrul orașului amin
tește de vitejia si jertfele 
trecutului. S-a instituit o 
colaborare și întrajutorare 
permanentă între unități, 
întreprinderi si instituții, 
munca politico-educativă

ÎNSEMNĂRI din
TURNU MĂGURELE

sau cu sprijinul gazdelor 
programe susținute de for
mațiile proprii, ridică prin 
mijlocirea conducerilor, a 
organizațiilor de partid din 
unitățile respective aspecte

teanu (care rememorează 
evenimentele tragice din 
1907), „O vară fierbinte" de 
Paul Ioachim. „Opinia pu
blică" de Aurel Bar.anga. 
„Boii și vițeii" de Ion 
Băieșu. se lucrează la o 
nouă piesă. „Lecția de 
zbor" de Mihai Ispirescu. 
Un oolectiv puternic și 
pasionat, format din 43 de 
persoane, concură la men
ținerea unei activități de 
reală profesionali taie, da

deplasîndu-se tot mat mult 
in interiorul acestora.

Casa de cultură a sin
dicatelor a concentrat în 
jurul ei principalele forțe 
artistice ale localității si 
găzduiește spectacolele unor 
formații venite din alte lo
calități. Cu ajutorul direc
torului așezămintului. tova
rășul Ștefan Vătămanu, am 
putut stabili dimensiunile 
preocupărilor, varietatea 
manifestărilor, aspirațiile 
cuprinse în planuri cu gri
jă elaborate. S-a desprins 
de aici că. de pildă, în anul 
trecut citeva zeci de mii 
de oameni au fost oaspeții 
lăcașului de cultură în ca
litate de beneficiari, dar si 
de activi pairtieipanți. S-a 
amintit de binecunoscuta 
acțiune Azi casa de cultu
ră vă anartine, in cadrul 
căreia întreprinderile sau 
instituțiile orașului Ui al
cătuiesc prin forte proprii

ale muncii șl disciplinei, 
cinstesc pe fruntașii în pro
ducție. sau critică, prin 
mijlocirea grupurilor sati
rice. neajunsuri sau com
portamente învechite. Ase
menea acțiuni devenite tra
diționale fac din casa de 
cultură o instituție cu func
ții polivalente, cu deschi
dere spre oamenii muncii 
de cele mai felurite condiții 
socio-profesionale.

Propriile sale formații și 
programe constituie insă 
temeiul muncii cotidiene 
desfășurate aici. Teatrul 
popular, nu mai vechi de 
zece ani. dar cu frumoase 
succese, susține o stagiune 
permanentă cu un reperto
riu pe cit de variat — nu 
mai puțin de 36 premiere 
In acești ani — pe atit de 
ales cu grijă. Predomină 
piesa românească contem
porană : ..Cîntec de om 
bătrin" de Valentin Mun-

torată deopotrivă regizoru
lui Stelian Mihăilescu si 
artiștilor amatori binecu- 
noscuti publicului do aici. 
Calitatea muncii lor, con
firmată de aplauzele ia sce
nă deschisă adresate de 
spectatori, a fost încununa
tă cu titlul de laureat al 
Festivalului național „Cln- 
tarea României".

O contribuție de seamă 
aduce și ansamblul de 
estradă cu profil complex. 
Formațiile de muzică ușoa
ră 6au muzică tînără. 
grupul satiric, formația de 
revistă, formațiile de dans 
de societate, dans modern 
sau dans cu temă (care a 
susținut nu de mult un a- 
plaudat număr „Robot 
2000") aduc prin culoare, 
dinamică și inventivitate un 
spirit tineresc, prețuit de 
un public larg Si receptiv. 
Se lucrează, de asemenea, 
la un montai literar-artistic 
scris și interpretat de ar

tiști localnici. în alcătuirea 
repertoriului revenind un 
rol de seamă cenaclului li
terar „Dimitrie Stelaru", 
condus de profesorul Du
mitru Vasile Delceanu.

în ultimul timp activită
țile muzicale se impun tot 
mai mult printre acțiunile 
casei de cultură. Orchestra 
de muzică populară si so
liștii săi au in repertoriul 
lor multe piese din folclo
rul dunărean, făcindu-și o 
preocupare statornică din 
descoperirea și interpreta
rea lucrărilor originare din 
partea locului. De aseme
nea. grupul vocal cameral, 
oondus de profesorul Vio
rel Stoenescu. deschide noi 
spatii de cunoaștere și in
terpretare a muzicii culte, 
constituind un îndemn de 
a aprofunda un domeniu 
mai puțin explorat în a- 
ceastă localitate. Lipsa unor 
coruri reprezentative. a 
unor formații largi de 
muzică clasică limitează 
totuși posibilitățile meloma
nilor d« a participa la ma
nifestări mai ample De 
aceea se impune analizarea 
capacităților de diversifi
care a manifestărilor muzi
cale

G situație mal bună are 
arta plastică, datorită fap
tului că membrii cercului 
respectiv prezintă des lu
crări în sălile de expoziții. 
Biblioteca susține, la rîn- 
du-1. activităt! specifice, o- 
ferind din fondul său de 
carte (de peste 25 000 volu
me) lecturile solicitate, pro- 
puntnd alte acțiuni de larg 
interes..

Cu sprijinul formațiilor si 
al cercurilor proprii, în co
laborare cu personalități ale 
vieții culturale si științifice, 
unele instituții profesionis
te. se desfășoară aici com
plexe acțiuni culturale și 
educative. O serie de întîl- 
niri au ca obiect aspecte 
ale progresului tehnico-ști- 
ințific, ale legării invătă- 
mîntului cu cercetarea si 
producția. Alte manifestări 
au avut în vedere educația 
ateistă, cunoașterea marilor 
valori ale spiritualității ro
mânești.

Se poate conchide cu de
plin temei că la Turnu Mă
gurele casa de cultură a 
devenit un autentic spațiu 
de educare și îmbogățire 
spirituală, un lăcaș deschis 
unor categorii largi de oa
meni ai muncii.

Emil VASTLESCU

Argumente pentru personalitatea

Personalitatea unei sta
giuni muzicale depinde, 
fără îndoială, in mare mă
sură, de felul în care ma
nifestările acesteia se pot 
constitui in evenimente de 
semnificație artistică, apte 
a stimula interesul publi
cului, de a contribui la e- 
ducația estetică, la îmbo
gățirea lui spirituală. O 
responsabilitate specială, in 
această privință, revine, 
desigur, organizatorilor vie
ții de concert, artiștilor in
terpret înșiși, ce pot „in
sera" evenimentul în coti
dian, sustrăgind rutinei 
momentele obișnuite, de zi 
cu zi. de la o săptămină la 
sita, ale Stagiunii. O ase
menea grijă, o asemenea 
orientare distingem — 
mai mult sau mai pu
țin continuu — in acti
vitatea mai multor in
stituții de concert din 
țară. La Timișoara, de e- 
xempiu. în a doua jumă
tate a lunii octombrie. Fi
larmonica „Banatul" a or
ganizat — de această dată 
în colaborare cu U.A.S.C. 
Timișoara — tradiționala 
manifestare anuală Zilele 
George Enescu, concerte 
desfășurate, cu ocazia îm
plinirii a 115 ani de la în
ființarea instituției, sub 
semnul marilor pilde ale 
artei enesciene : sprijinirea 
creației originale româ
nești și promovarea tine
relor talente interpretative. 
In afara citorva capodope
re enesciene camerale și 
simfonice, au putut fi ur
mărite. in primă audiție, 
..Simfonia a Vil-a" de 
Pascal Bentoiu — sub ba
gheta prestigioasă a lui 
Remus Georgescu, și „So
nata pentru contrabas solo" 
de Cornel Țăranu. realiza
tă grație măiestriei și ta
lentului de care dispune 
Dorin Marc. Alți înterpreți 
aflați pe calea afirmării au 
evoluat in Gala tinerilor 
eoncerliști. ajunsă actual
mente la cea de-a XXXV-a 
ediție. In cadrul acesteia 
am audiat un excepțional 
florilegiu de tineri pianiști,

stagiunii
citiva dintre ei activînd 
deja în calitate de soliști 
ai colectivelor simfonice 
din țară : Dana Borșan, 
Carmen Mihalache, Andrei 
Deleanu, Mihai Ungurea- 
nu, Vlad Dimuleseu și 
foarte tînărul Valeriu Ro- 
gaeev, elev la liceul de 
artă bucureștean. Si dacă 
prin amploarea, prin nive
lul artistic al interpretării 
seria concertelor timișore
ne susținute de tinerii noș
tri interpreți nu a avut 
precedent în viața noastră 
de concert, se poate spune 
că „Gala tinerilor concer- 
tiști", coordonată de Cole
giul criticilor muzicali din 
cadrul A.T.M., reprezintă 
un moment artistic de sem
nificație națională. Reușita 
ei se datorează și colabo
rării. ce se dovedește fruc
tuoasă, stabilită — in aces
te luni — cu filarmonicile 
din Ploiești, Bacău. Arad 
și Tirgu Mureș. •

La Radioteleviziunea Ro
mână, incă din a doua jur 
mătate a stagiunii prece
dente, se remarcă o grijă 
specială privind concepe
rea unor repere interpre
tative : Studioul tînărului 
interpret, o inițiativă mai 
veche, este reluată cu o vi
goare sporită, intr-un flux 
dublu al concertelor came
rale. precum și al mani
festărilor cu caracter con
certant : au si avut loc. de 
altfel, două manifestări 
de ținută dedicate crea
ției lui Bach și Liszt, 
concerte In care au atras 
atenția evoluția Orchestrei 
de cameră din Constanța, 
condusă de dirijorul Paul 
Staicu, precum si aceea a 
pianistului Viniciu Moroia- 
nu. De asemenea, filarmo
nica bucureșteană famine. 
In continuare, instituția ce 
contribuie în covirșitoare 
măsură la promovarea, în 
cicluri de concerte came
rale special organizate, a 
tinerelor valori interpreta
tive și componistice, am
plul recital al pianistei 
Judith Gabos, de exemplu, 
constituind o dovadă eloc-

muzicale
ventă asupra nivelului 
multora dintre aceste con
certe. Si ne gindim că re
luarea. in această stagiune, 
intr-un unic ciclu, a crea
ției beethoveniene simfo
nice și-concertante, a aces
tor capodopere atit de 
frecvent prezente în sălile 
noastre de concert, ar fi și 
mai bine argumentată dacă 
majoritatea interpretărilor 
s-ar putea constitui in rea
le evenimente artistice sau 
dacă, fapt inedit, în calita
te de protagoniști ar putea 
apărea, alternativ, tineri 
dirijori sau tineri soliști, 
fie din tară fie de peste 
hotare. Nu vom uita sala 
„George Enescu" a conser
vatorului bucureștean în 
care s-au înregistrat : evo
luția de excepție a forma
ției camerale ’ studențești 
Concerto, condusă de Do
ici Pașcu, precum și cea a 
duo-ului pianistic Dan De- 
diu. Racz Aladar. Apoi, 
Studioul de concerte al 
conservatorului clujean 
care va fi, în curtnd, gaz
da unei prestigioase com
petiții a tinerilor muzir 
cieni. și anume Concursul 
de interpretare și creație 
„George Dima", așa cum, 
Ia sfirșitul lunii octom
brie, filarmonica orădeană 
a aniversat, printr-o va
loroasă competiție a violo
niștilor și pianiștilor noș
tri. împlinirea a 60 de ani 
de cind a fost creată și 
prezentată tn primă audi
ție, cu concursul compozi
torului însuși, Sonata a 
III-a pentru vioară și pian, 
„in caracter popular româ
nesc", de George Enescu.

Indubitabil, momentele 
de excepție ale stagiunii le 
datorăm și marilor noștri 
muzicieni interpreți, ce de
finesc natura evenimentu
lui artistic într-o prețioasă 
dăruire față de generozita
tea si Încrederea publicu
lui. Mă gindesc, Intre alte
le. la prestanța la care se 
situează actul dirijoral da
torită lui Emil Simon 
(prezent recent la pupitrul 
Orchestrei RTV Române).

dar, mai ales, la începutul 
actualei stagiuni, cind, 
pe podiumul filarmonicii 
bucureștene. a condus Sim
fonia în re major de 
Brahms.

Tot la Ateneul Român, 
Intr-o recentă apariție sub 
bagheta dirijorului japonez 
Yukio Kitahara, pianistul 
Valentin Gheorghiu a ree
ditat, in spiritul celei mai 
pure, mai inefabile vibra
ții romantice, unul dintre 
marile succese ale carierei 
sale : „Concertul în la mi
nor" de Robert Schumann. 
Pe de altă parte, in pagi
nile aceluiași celebru opus, 
la filarmonica din Ploiești, 
la sfirșit de septembrie (iar 
recent în Studioul de con
certe al RTV, in concertul 
de Grieg), Dan Grigore de
monstra virtuțile unui de
mers pianistic în egală mă
sură spectaculos și sobru, 
orientat spre revelarea ma
rilor adevăruri ale muzicii, 
în fine, tot la filarmonica 
prahoveană, Simfonia a 
VIU-a de Șostakovici — 
lucrare din păcate atit de 
rar audiată la noi — a be
neficiat. sub bagheta lui 
floria Andreescu, de vigoa
re constructivă, de o im
presionantă amplitudine 
ideatică și expresivă. Vom 
sublinia, totodată, persona
litatea unor reputate co
lective simfonice : aceea a 
Filarmonicii „Moldova" 
din Iași, colectiv ce a 
fost prezent, sub con
ducerea dirijorului loif 
Baciu, tn Studioul din 
strada Nuferilor, cu o spec
taculoasă etalare de valen
țe simfonice in Suita bale
tului .,Romeo și Julieta" de 
Prokofiev și. de asemenea, 
aceea a colectivului orches
trei Operei Române din 
Timișoara, exemplar prin 
spiritul de echipă pe care 
îl dezvoltă, in compania 
unor soliști de vocație cum 
sînt soprana Rodica Mi- 
loia și baritonul Ladislau 
Vogel, In spectacole de suc
ces precum „Traviata" de 
Verdi.

D. AVAKIAN

In drum spre școală...
Foto : Agerpre»
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nisni economico-financiar în ac
țiune

20,35 Cadran mondial (color). Pentru 
dezarmare si pace. O nouă ei

vremea
Institutul de meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 noiembrie, ora 20 — 17 
noiembrie, ora 20. în țară ; Vremea va 
fi predominant frumoasă, cu cerul 
variabil. Unele înnorări se vor sem
nala în vestul și nordul țării, unde pe 
alocuri vor cădea ploi slabe. Vîntul va

Cum sînt pregăti|i în școli
viitorii autori ai recoltelor bogate?

Ancheta „Sclnteii" In licee agroindustriale din județele Olt. Arad și Călărași
Conferirea titlului de „Erou al Noii Revoluții A- 

grare" unor unități agricole evidențiate prin produc
țiile record obținute anul acesta reprezintă deopotrivă 
o înaltă apreciere si un puternic stimulent, dar și un 
îndemn la perfecționarea invățămintului agroindus
trial, la formarea de specialiști cu o concepție nouă, 
revoluționară, capabili să se integreze imediat în pro
ducție și să contribuie decisiv la înfăptuirea obiecti
velor noii revoluții agrare. în cuvîntarea la marea 
adunare populară din municipiul Slatina, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., arăta : 
„Trebuie să acordăm o atenție deosebită ridicării pre
gătirii profesionale și de specialitate, înțelegerii mai 
bune a problemelor științei, tehnicii și aplicării lor

Cadru fertil pentru for
marea viitorilor agri

cultori
In lnvâțâmintul liceal d» profil 

agroindustrial dir> JUDEȚUL OLT, 
centrul de greutate al instruirii 
practice a elevilor îl reprezintă, ală
tur! de activitatea din laboratoare, 
munca efectivă, concretă din ferme, 
direct la locul de producție. Prin 
modul de organizare și desfășurare, 
ca si prin consecințele instructiv- 
formative. ferma se constituia intr-un 
autentic laborator, elevii fiind ne
mijlocit în contact cu tot ceea ce e 
nou și înaintat în domeniul respec
tiv. învățat! să folosească și să pro
moveze noul, cale sigură de reali
zare a producțiilor de virf in toate 
sectoarele, pe măsura oerintelor noii 
revoluții agrare.

Slnt constatări oare rezultă din 
discuțiile purtate cu cadreile de con
ducere din cîteva unități școlare de 
profil din județ Astfel, la Liceul 
agroindustrial Slatina, prof. Micsu- 
nica Rouă, directorul liceului, ne re
lata : „Pentru colectivul nostru di
dactic, realizarea obiectivelor proce
sului complex, dinamic al integrării 
invățămintului cu cercetarea si pro
ducția constituie un deziderat for
mativ si educativ fundamental, a că
rui realizare se situează în centrul 
preocupărilor. In acest scop acțio
năm prin adoptarea de Ia în
ceputul anului școlar a unul pro
gram riguros de cercetare știin
țifică si de instruire practică si teh
nologică. în funcție de meseriile 
pentru care pregătim elevii. In a- 
cest cadru, un rol deosebit revină 
planului tematic de oercetare știin
țifică interdisciplinară. a cărui în
deplinire este urmărită consecvent 
în cercurile pe obiecte de Invătă- 
mint, tn cîmpul didactic experimen
tal, in sere și la fermele de produc
ție, rezultatele finailizîndu-se prin 
sesiunile științifice ale elevilor".

Pe de altă parte, am reținut eă. 
tn raport cu meseriile agrozootehni
ce îmbrățișate, elevii au posibilita
tea să-și însușească cunoștințe te
meinice în ferma didactică a liceu
lui. cu o suprafață de 300 hectare. 
Aici, concomitent cu practica in 
producție, ei execută toate lucrării* 
cerute de tehnologia modernă, știin
țifică a culturilor de griu. floarea- 
soarelui și porumb, inclusiv In lotul 
de hibridare. Totodată, instruirea 
viitorilor horticultori se face intr-o 
seră de 350 metri pătrați si un solar 
de aceeași suprafață, unde se obțin 
producții mari de legume timpurii. 
Grădina de legume, via și livada se 
adaugă acestora. Ferma zootehnică 
oferă tinerilor zootehnist! si veteri
nari posibilitatea deprinderii pe viu 
a îngrijirii și furajării animalelor, 
aplicarea tratamentelor și menține
rea sănătății acestora.

La Grădinari, prof. Emil Iacob, 
directorul Liceului agroindustrial, 
ne arată câ elevii beneficiază de po
sibilitatea instruirii practice la Sta
țiunea de oercetare si producție po
micolă Strejesti-Simburești.

Liceul dispune sl de un lot didac
tic de 200 hectare, de pe care in 
acest an. ia floarea-soarelui si po
rumb. au fost obținute, prin contri
buția efectivă a elevilor, recolte 
comparabile cu cele din unitățile 
agricole din Consiliul agroindustrial 
Strejești. de care aparține, cu pro
ducții record. Aici au fost al
cătuite cu concursul elevilor si ca
drelor didactice colecții valoroase de 
specii pomicole, se află în faza de 
finalizare o colecție viticolă, iar în 
solarii au fost dobîndite producții 
de virf la legume timpurii și de 
vară.

„Stațiunea de la Strejești-Sîmbu- 
rești — ne spune prof. Emil Iacob — 
reprezintă o adevărată fascinație 
pentru elevii noștri, mai mult, chiar

strălucit» inițiativă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu

80,55 Glasul României, glas de pace 
(color). Cintece și versuri patrio
tice

21.10 Serial științific (color). „Din taine
le mărilor". Episodul 23

21,35 Experiența înaintată — Inițiative, 
eficiență • Spirit de răspundere, 
angajare civică tn buna gospodă
rire a localităților. Reportaj

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

sufla slab pînă la moderat, cu unele 
Intensificări tn estul țării și zona de 
munte. Temperaturile minime vor 
oscila tritre minus 5 și plus 5 grade, 
Izolat mal coborite In depresiuni, Iar 
maximele Intre 8 șl 18 grade. Local, 
ceață. tn București : Vremea va fl 
predominant frumoasă, cu cerul va
riabil. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 1 șl plus 2 grade, iar maximele 
Intre 12 șl 15 grade. Ceață slabă, di
mineața.

In producție, ridicării gradului general de cultură, pe 
baza celor mai noi cuceriri, a materialismului dialectic 
și istoric, a mărețelor idealuri ale socialismului ști
ințific". în acest context, o sarcină deosebită revins 
școlilor medii de profil chemate să formeze muncitori 
agricoli cu înaltă calificare, oameni care să-și pună 
semnătura pe viitoarele recorduri în producția agrico
lă. Ancheta noastră urmărește să evidențieze preocu
pările pentru îmbunătățirea procesului de învățămînt, 
strins legat cu cercetarea și producția, în licee agro
industriale din județele Olt. Arad, Călărași, adică în 
trei dintre județele cu unități agricole evidențiate 
prin conferirea înaltului titlu.

MUREȘ. Sub genericul „Colum
ne", in Județul Mureș au avut Ioc 
o suită de spectacole omagiale de
dicate împlinirii a 2500 de ani de 
la primele lupte ale geto-dacilor 
pentru libertate șl independență șl 
a 600 de ani de la urcarea pe tro
nul Țării Românești a Marelui 
Mircea Voievod. Manifestările, sus
ținute de actori ai Teatrului Na
țional din Tirgu Mureș, au cuprins 
recitaluri de versuri din creația 
clasică și contemporană, precum 
și programe folclorice omagiale, la 
care și-au dat concursul soliști ai

ansamblului artistic „Mureșul" șl 
alte formații laureate ale Festiva
lului național „Cîntarea României". 
(Gheorghe Giurgiu).

IAȘI, La Pașcani șl în locali
tățile din jur s-au desfășurat „Zi
lele Mihail Sadoveanu", amplă ma
nifestare culturală devenită tradi
țională. Programul a cuprins ac
țiuni. evocatoare organizate în 
•școli, biblioteci și case ale pio
nierilor, sub genericul „Universul 
operei sadoveniene", o sesiune de 
comunicări, o expoziție de desene

»le școlarilor șl un simpozion sus
ținut de profesorii de limbă și li
teratură română de la școlile din 
Pașcani. (Manoie Corcaci).

SUCEAVA : La Suceava s-au 
desfășurat manifestările din cea 
de-a 6-a ediție a „Decadei cul
turii sucevene", organizată în ca
drul Festivalului național „Cînta
rea României". La Casa de cul
tură a sindicatelor. Teatrul muni
cipal, Bibiloteca județeană. Muzeul 
județean. Observatorul astronomic, 
precum și în întreprinderi, insti-

CARNET CULTURAL

tutH și In școli au avut loc mani
festări politico-ideologice și cul- 
tural-artistice. (Sava Bejinariu).

BISTRIȚA-NASAUD. Municipiul 
Bistrița a găzduit o amplă mani
festare politico-ideologică și cul- 
tural-educativă avînd ca temă 
„Educarea materialist-științifică și 
umanist-'revoluționară a maselor".

Sesiunea de referate și comunicări 
s-a bucurat de participarea unor 
cadre universitare și cercetători 
din București. Cluj-Napoca. Iași, 
Timișoara, Sibiu și Suceava, pre
cum și a unui mare număr de pro
fesori, învățători, educatoare și 
elevi din Arad. Bacău. Botoșani. 
Bistrița-Năsăud. Constanța. Caraș- 
Severin, Călărași. Dîmbovița, Me
hedinți. Mureș. Satu Mare și VII- 
cea. (Gheorghe Crișan).

GIURGIU. „Zilele educației ju
ridice" — este genericul sub care.

pentru candidații Ia admiterea tn li
ceu în treapta I. și cu atît mai mult 
în treapta a Il-a. Aceasta . întrucit 
orele tehnologice sînt efectua
te în stațiune, cu rezultate pres
tigioase in cercetarea și producția 
pomi-viticolă. Aici, ingineri si 
maiștri se ocupă efectiv de instrui
rea practi-c-aplicativă a viitorilor 
tehnologi al producțiilor de virf, 
pentru realizarea pe căi moderne, 
caracteristice noii revoluții agrare, 
e recoltelor din ce In oe mai mari, 
pa măsura promovării cu curai a 
noului, a rezultatelor cercetării ști
ințifice, a progresului în domeniu. 
Este adevărat că instituția noastră a 
aflat in aoest sens un inimos colabo
rator, pe ing. Icnită Nicolaescu. di
rectorul stațiunii, care sprijină în
deaproape cuprinderea elevilor, ală
turi de cadrele didactice și specia
liștii din stațiune, in activitatea de 
cercetare, experimentare și generali
zare la scară de unitate a noului, cit 
și în cooptarea absolvenților în sta
țiune pentru îmbunătățirea structu
rii profesionale a forței de muncă. 
In practica la stațiune, elevii au lu
crat efectiv la altoiri — multi de
pășind cantitativ și calitativ lucră
torii cu vechime, la propagarea „in 
vitro" a noilor plante — metodă mo
dernă care va înlocui probabil pe
piniera clasică —. la combaterea pe 
cale biologică a dăunătorilor, obți
nerea de material pomicol, viticol si 
dendrodogic de mare calitate".

Munca din școală se 
regăsește în unitățile 

agricole
Cu gtndul de a vedea In ee măsură 

liceele agroindustriale răspund cerin
țelor actuale și viitoare ale agricul
turii, pregătind cadrele necesare, 
ne-am oprit fi la Liceul agro
industrial din Lipova, care pre
gătește în acest an școlar — la cursu
rile da zi, serale fi profesionale — 
circa 700 de viitori lucrători pe ogoa
rele șl in fermele zootehnice ale 
JUDEȚULUI ARAD, dar fi ale jude
țelor învecinate. „Sîntem un liceu cu 
o puternică pază materială — ne 
spune profesorul Gheorghe Grozi, 
secretarul Organizației de bază din 
școală. Dispunem de 11 cabinete fl 
laboratoare. 15 săli de clasă, o 
bibliotecă bogată, cu peste 13 000 
volume, un parc de mașini agricole, 
bază sportivă, cantină, iar pregătirea 
elevilor este asigurată de 20 de 
cadre didactice, 9 ingineri și 6 mai
ștri instructori. Nu ne lipsește nimic 
ca să desfășurăm o activitate res
ponsabilă și să ne atingem scopul 
procesului instructiv-educativ stabi
lit prin însuși profilul liceului 
nostru. Intr-o analiză pe care am 
efectuat-o recent în cadrul unea adu
nări ds partid, s-a reliefat faptul 
că din absolvenții ultimilor patru 
ani, doar 12 nu lucrează «în profil». 
Este un aspect, e drept, «cantitatl- 
vist». dar semnificativ, cred, pentru 
munca noastră".

Evident, ne-am interesat șl de ca
litatea procesului instructiv-educa
tiv . care se asigură aici, la clasele 
de agronomi, veterinari, zootehniști, 
mecanizatori și economiști. Pe lingă 
cunoștințele însușite la orele de 
curs, elevii sînt implicați. în cadrul 
cercurilor de specialitate, în munca 
de cercetare. Astfel, în cadrul cer
cului de fitotehnie au fost introduse 
In cercetare terne privind compor
tarea unor soiuri de griu și a unor 
hibrizi de porumb în condițiile pe
doclimatice din zonă, introducerea în 
cultură a unor plante noi, aplicarea 
de îngrășăminte chimice la floarea- 
soarelui, stabilirea densității de în- 
sămînțare la porumb etc. La fel 
stau lucrurile în cercul de zooteh
nie, unde cercetarea se efectuează in 
colaborare cu specialiști din unită
țile agricole din zonă, iar rezulta
tele și experiențele se popularizează 
prin sesiuni de comunicări, orga
nizate pe clase și pe școală. De 
asemenea, munca de cercetare (care 
cuprinde, practic, toți elevii) este 
completată temeinic de activitatea 
practică ce se desfășoară în unită
țile patronatoare, I.A.S. Barațca, Sta
țiunea de cercetări pomicole LIpova 
și C.A.P. Lipova, pe lotul didactic, 
la dispensarul veterinar și in cir
cumscripțiile veterinare din comu
nele învecinate.

Dacă se depun eforturi serioase 
pentru ca verigile procesului de 
învățare-cercetare-producție să fie 
temeinic fundamentate șl, apoi, 
însușite de elevi, credem că 
în viitor ar trebui făcut și mal mult 
pentru apropierea elevilor de tehno
logiile și experiențele înaintate. Ne 
gindim la vizite in unitățile agricole 
cu producții mari la grîu și porumb, 
la invitarea tn școală a unor spe
cialiști pentru un dialog rodnic și 
plin de învățăminte pentru viitorii 
lucrători din agricultură.

Știm cu toții că liceele agroindus
triale sînt chemate să asigure pen
tru agricultură o forță de muncă 
mediu calificată, capabilă să răs
pundă unor sarcini mereu sporite. 
Spre lauda unor licee arădene, ase

tn organizarea Consiliului județean 
Giurgiu al F.D-U.S., se desfășoară 
un ciclu complex de manifestări 
politico-educative : simpozioane,
dezbateri, expuneri, concursuri gen 
„Cine știe răspunde", schimburi de 
experiență, mese rotunde. întîlniri 
cu juriști și brigăzi științifice. 
Toate aceste acțiuni au drept scop 
intensificarea activității de educa
ție juridică și moral-cetățenească, 
cunoașterea sl aplicarea în viață 
a legilor tării, a normelor și prin
cipiilor eticii și echității socialiste. (Ion Manea).

menea oameni am șl întllniț la I.A.S. 
Șemlac. Cu doi ani In urmă, tînărul 
de nici 30 de ani Gheorghe Vîzog 
obținea în ferma nr. 5, al cărei șef 
era, 20 020 kg porumb știuleți la 
hectar, unitatea primind titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste". Șl în 
acest an el a obținut o producție 
de porumb de 18 000 kg știuleți la 
hectar. Este absolvent al liceului 
agricol din Arad, promoția 1972, iar 
acum urmează cursurile Facultății 
de agronomie din Timișoara, la fără 
frecvență. Asemenea lui, Gheor
ghe Paleov, tot absolvent de 
liceu agricol și tot șef de 
fermă, dar la I.A.S. Nădlac, a obți
nut în acest an 7 700 kg grîu, la 
hectar și 19 250 kg știuleți de po
rumb. Cazurile în care absolvenți al 
liceelor agricole se ridică — prin 
muncă și rezultate — la nivelul șl 
cerințele noii revoluții agrare sînt 
multe în județul Arad, fapt ce face 
cinste școlilor de aici, dar și unități
lor agricole care se ocupă de creș
terea profesională a acestor tineri șl 
le acordă încrederea cuvenită.

Școala și viitorii eroi 
ai recoltelor bogate
Liceul agroindustrial din comuna 

Dragalina, JUDEȚUL CALARAȘI, 
se află la cîteva sute de metri 
de întreprinderea avicolă de stat 
cu același nume, unitate distin
să recent cu înaltul titlu de „Erou 
al Noii Revoluții Agrare" pentru ob
ținerea a 8 700 kg orz la hectar. 
Dar nu vecinătatea înseamnă 
puntea de legătură dintre aceste 
două unități, una în care se pre
gătește viitorul schimb al recoltelor 
bogate, cealaltă în care se confirmă 
și se materializează In producție ni
velul pregătirii lor. „Colectivul liceu
lui nostru a primit cu multă bucurie, 
cu satisfacție vestea conferirii înaltu
lui titlu de Erou unității pentru 
care noi pregătim viitoarele cadre — 
ne spune tovarășa Alexandrina Ic
nită, directoarea liceului. Este, fără 
îndoială, un mare merit al celor care 
au obținut asemenea rezultate. Avînd 
în vedere insă că majoritatea ab
solvenților noștri din ultimii ani lu
crează, in această unitate, avem mo
tive să fim și noi mulțumiți. Tot
odată, slmțișn.marea răspundere dea 
pregăti șl de acum înainte elevii 
noștri astfel Incit să fie la Înălțimea 
și chiar mai sus decit eroii recoltelor 
bogate din prezent. Avem, pe lingă 
hotărîrea noastră fermă, și condițiile 
materiale necesare. Liceul nostru 
dispune, în afară de sălile de clasă 
bine dotate, de adevărate laboratoa
re pentru studierea și cunoașterea 
întregului parc de mașini și utilaje 
cu care este dotată azi agricultura 
noastră. Pentru a răspunde însă noi
lor exigențe care atestă necesitatea 
pregătirii superioare a tuturor lucră
torilor ogoarelor, ca o- condiție de 
bază a obținerii unor producții la 
nivelul sarcinilor noii revoluții agra
re, va trebui ca eforturile noastre să 
se îndrepte în primul rînd către ri
dicarea pe noi trepte, calitativ su
perioare, a instruirii și educării ele
vilor. Așa cum ne cere secretarul 
general al partidului, un nou mod de 
a gîndi, de a munci și trăi al lucră
torilor ogoarelor trebuie să prindă 
rădăcini viguroase incă de pe băn
cile școlii. Iată de ce vom intensifica 
activitatea educativă, demonstrind 
copiilor, pe baza rezultatelor concre
te din unitățile agricole vecine, le
gătura indisolubilă între nivelul ri
dicat al cunoașterii mașinilor, a teh
nologiilor fiecărei culturi și gradul 
de conștientizare, de înțelegere ma
tură a răspunderilor ce revin lucră
torilor ogoarelor Vizînd disciplina, 
buna organizare a muncii, atașa
mentul si pasiunea pentru profesia 
aleasă. Avînd in vedere experiența 
valoroasă a celor două întreprinderi 
agricole de stat Dragalina și Jegă- 
lia — ambele deținătoare ale înaltului 
titlu de Erou — pentru care noi 
pregătim cadre, vom pune un accent 
deosebit pe însușirea celor mai înain
tate tehnologii care asigură produc
ții sigure și stabile în orice condiții 
de climă. In programul nostru școlar 
am prevăzut deja întîlniri ale clase
lor terminale in mod deosebit, dar și 
ale celorlalți elevi, cu specialiști'din 
aceste unități, care să le împărtă
șească din experiența acumulată pri
vind aplicarea celor mai avansate 
tehnologii, precum și rolul hotărîtor 
al nivelului de conștiință al oameni
lor în obținerea unor producții 
maxime.

Acesta este, desigur, numai un 
început. Vom căuta în continuare 
forme și modalități noi pentru lega
rea mai strînsă a Invățămintului cu 
practica, cu producția, conștienți 
fiind că titlul de Erou al unităților 
unde vor lucra absolvenții noștri ne 
onorează, dar ne și obligă la eforturi 
stăruitoare, pentru a ridica activita
tea noastră pe cea mai înaltă treaptă 
a exigențelor școlii agricole româ
nești."

Anchetă realizată de
Costin TUCHILA 
Mihai GRIGOROȘCUTA 
Tristan MIHUȚA 
Mihai DUMITRESCU

BIHOR. Noua galerie de artă din 
municipiul Oradea găzduiește Sa
lonul de toamnă al artiștilor plas
tici bihoreni. Manifestarea, organi
zată în cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", reunește 
lucrări de pictură, grafică, sculp
tură și artă decorativă aparținind 
membrilor filialei orădene a Uniu
nii Artiștilor Plastici, precum șl 
tinerilor creatori din „Atelierul 
35". care, prin variate mijloace de 
expresie, au surprins dinamismul 
realităților din această parte a 
tării. (Ioan Laza).

*
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, Întrunit în ședința 
de lucru pentru examinarea canonică a alegerii de către 
colegiul electoral bisericesc, in ziua de 9 noiembrie 1986, a 
titularului in scaunul vacant de patriarh ăl Bisericii Orto
doxe Române, iși îndreaptă gindurile cu nețărmurită dra
goste si profundă recunoștință către dumneavoastră, mult 
stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu, ctitor al 
României moderne, Erou între Eroii neamului, spre a 
vă exprima și cu acest solemn prilej sentimentele de 
aleasă cinstire și deosebită stimă pentru activitatea pe 
care cu înțelepciune, bărbăție și pilduitoare dăruire o 
desfășurați in slujba măreței opere de ridicare a patriei 
pe hoi culmi de civilizație și progres, pentru contribuția 
de excepțională însemnătate adusă la apărarea păcii, a 
vieții și liniștii popoarelor, la soluționarea marilor pro
bleme cu care se confruntă astăzi omenirea.

Prin alegerea ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române 
a mitropolitului Moldovei și Sucevei, Teoctist Arapașu. 
colegiul electoral, bisericesc are conștiința că a împlinit 
un act de răspundere și își exprimă convingerea că și în 
eqntinuare clerul și credincioșii de pe tot cuprinsul țării 
vor fi îndrumați in spiritul dragostei și al Înfrățirii în 
muncă, al respectului față de memoria înaintașilor, al 
dăruirii pentru înflorirea patriei noastre socialiste. Cu 
aceste simțăminte unanim Împărtășite de fiii bisericii 
noastre, vă mulțumim din adincul inimii, mult stimate 
domnule președinte, pentru climatul de largă libertate

religioasă de care ne bucurăm și în care ne desfășurăm 
activitatea, asigurîndu-vă că sîntem ferm hotăriti să ne 
situăm la înălțimea măreței epoci de creație, construc
ție și progres, căreia poporul i-a dat, cu recunoștință și 
mindrie, numele dumneavoastră iubit.

Dind cea mai îrialtă apreciere întregii politici interne 
și externe a statului nostru, ale cărei principii, pătrunse 
de profund umanism, și-au găsit o nouă și puternică 
afirmare in memorabila dumneavoastră cuvintare rostită 
recent de la tribuna Marii Adunări Naționale, ne expri
măm hotărirea de a sprijini cu toată fermitatea ge
neroasele inițiative ale României, consacrate opririi 
cursei înarmărilor, eliminării armelor nucleare, a tu
turor armelor, triumfului păcii și rațiunii în întreaga 
lume, Răspunzind cu toată căldura inimilor noastre vi
brantei. chemări pe care ați adresat-o poporului, vom 
spune un DA hotărît la apropiatul referendum privind 
reducerea unilaterală cu 5 la sută de către tara noastră 
a efectivelor, armamentelor șî cheltuielilor militare.

însuflețiți de aceste ginduri, vă încredințăm, mult sti
mate și iubite domnule președinte Nicolae Ceaușescu. că 
Ierarhii,■ clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe'Române, 
asemenea întregului și vrednicului nostru popor, vă în
conjoară și vă urmează cu fierbinte dragoste și devo
tament în strădaniile ce le depuneți pentru propășirea 
și independenta patriei, pentru cauza păcii, înțelegerii 
și colaborării între toate popoarele lumii.

SINODUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române i-a fost luminat Decretul Prezidențial
ta Palatul Marii Adunări Naționa

le a avut loc, joi, festivitatea înmî- 
nării Decretului Prezidențial prin 
cațe mitropolitul Teoctist Arapașu 
se recunoaște în funcția de patriarh 
al Bisericii Ortodoxe Române pentru 
care a fost ales de colegiul electoral 
bisericesc în ziua de 9 noiembrie 
1986.

în numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
lnmînat decretul și a adresat felici
tări cu ocazia învestiturii tovarășul 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

Patriarhul Teoctist Arapașu a mul
țumit călduros pentru marea încre

dere ce i-a fost acordată și a rugat 
să se transmită președintelui Repu
blicii Socialiste România hotărirea 
sa și a Sinodului Bisericii Ortodoxe 
Române de a acționa, alături de în
tregul popor român, pentru înfăp
tuirea măreței opere de înflorire a 
patriei noastre socialiste. pentru 
apărarea păcii și vieții pe pămînt.

Cronica zilei Domnului EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze 

LIBREVILLE

Suportul unui succes deosebit 

al minerilor din Paroșeni
Stația .de radioamplificare repetă 

mereu aceeași știre si pentru mi
nerii care intră în schimbul II și 
pentru cei care îes din schimbul I. 
„Comitetul de partid și consiliul 
oamenilor muncii felicită colectivul 
de muncă pentru îndeplinirea pla
nului anual de extracție a cărbu
nelui. Vă mulțumim pentru efortul 
depus si ne doriqi ca în anul 1997 
să muncim in așa fel incit să ob
ținem titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste''. în același timp cu a- 
nuntub de Ia stația de radioampli
ficare a apărut un afiș de dimen
siuni impresionante. în care fiecare 
om care intră pe poarta întreprin
derii poate citi : ..Cinste harnicu
lui colectiv al mingi noastre pentru 
realizările deosebite obținute in În
deplinirea sarcinilor de plan din 
acest prim an al actualului cin
cinal".

Știrea privind acest important 
lucoes a fost publicată reoent in 
presă.

Cineva ridică coperta Cărții de 
onoare a întreprinderii miniere 
Paroșeni. Pe prima filă semnează 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Data : 7 octombrie 1966. Din aceas
tă filă transcriem : „La începutul 
activității sale, urăm colectivului 
tinerei exploatări miniere Paro- 
șeni mult spor in muncă, succese

cit mai mari în îndeplinirea pla
nului de producție, sănătate șî fe
ricire tuturor. Noroc bun 1"

Au trecut. 20 de ani de atunci, 
timp în care colectivul de la Paro
șeni ' a devenit, prin realizările și 
experiența sa . un exemplu pentru 
toate întreprinderile miniere din 
Valea Jiului, poate și pentru al
tele din țară.

Aoest colectiv si-a Înscris in car
tea lui de onoare încă o filă fru
moasă la imboldul secretarului 
general al partidului, filă în care 
stat consemnate fantele sale de 
muncă, de hărnicie și pricepere. Nu 
este deloc în timpi ător faptul că 
mina cea mai mecanizată din Va
lea Jiului, unde eforturile de pro
gres pentru promovarea noului sint 
cele mai evidente, se situează pe 
primul loc.

în dimineața cînd apar aceste 
rinduri în ziar, colectivul minei 
Paroșeni a trecut în contul pro
ducției peste plan 15 821 tone căr
bune coesificabil.

Să le adresăm minerilor din 
Paroșeni, pentru activitatea lor 
fructuoasă din acest an, ca și 
pentru anul pe care l-au inaugurat, 
urarea lor tradițională : „Noroc 
bun 1“

Constantin MORAJRU

Alexandria :
Se extinde 

rețeaua comercială
O dată cu dezvoltarea construc

ției de locuințe în municipiul 
Alexandria, se extinde și se diver
sifică rețeaua unităților comercia
le. La parterele noilor blocuri au 
fost date în folosință unități pen
tru desfacerea unor mărfuri in
dustriale : unelte agricole, obiecte de 
uz casnic și gospodăresc. în pe
rioada care a trecut din acest an, 
întreprinderea comercială pentru 
mărfuri industriale Alexandria 
și-a sporit zestrea cu unități de 
profiluri diverse. în suprafață de 
peste 3 500 metri pătrați. (Stan 
Ștefan).

Energie electrică 
peste prevederi

Eforturile stăruitoare depuse 
de harnicul colectiv de muncă 
de la întreprinderea „Electro- 
centrale" Galați s-au materiali
zat si in acest an. lună de lună, 
în îndeplinirea exemplară si 
depășirea prevederilor de plan 
și a angajamentelor asumate.

— în perioada care a trecut 
din acest an — ne spune ingi
nerul Gheorghe Constantin, di
rectorul întreprinderii — colec
tivul nostru a depășit cu pește 
26 MW prevederile de plan. Este 
o realizare deosebită, dacă a- 
vem în vedere faptul că a fost 
obținută in condițiile diminuă
rii consumurilor proprii si spe
cifice cu peste 9 000 tone com
bustibil conventional. (Ștefan 
Dimitriu).

SĂLAJ : Utilaj de mare 
randament prin autodotare

La întreprinderea de executare și 
exploatare a lucrărilor de îmbună
tățiri funciare Sălaj a fost realizat 
prin autodotare — după o concep
ție proprie — un utilaj de mare 
randament destinat alinării adinei 
a solului și executării de drenuri 
tip cirtiță. El execută o afinare 
adîncă la 65 cm și. concomitent, 
așază un strat de material fil
trant pentru evacuarea apei in ex
ces. Noul utilaj realizează intr-o 
singură zi în jur de 3 km de dre- 
nuri, performanță care îl reco
mandă pentru o cit mai largă uti
lizare în producție. (Eugen Teglaș).

SUCEAVA : Volum sporit 
de materiale recuperate
Tineretul sucevean a organizat o 

„Săptămină record pentru recupe
rarea materialelor refolosibile". 
Prin.tr-o largă participare a tine
rilor. au fost colectate 150 tone 
fier vechi, 500 kg metale neferoa
se, 20 000 ambalaje din sticlă, 8 000 
kg hîrtie. textile și alte materiale. 
Această acțiune, in care s-au evi
dențiat organizațiile U.T.C. de la 
întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb. Antrepriza ,de construc
ții industriale și Trustul antrepri
ză generală pentru construcții 
montaj Suceava, mina Leșu Ursu
lui și altele, a permis organizației 
județene a U.T.C. să-și onoreze 
angajamentul de muncă patriotică 
pe anul 1986. (S.ava Bejinariu).

TIMIȘOARA : 
Tehnologii avansate

La întreprinderea de confecții 
„Bega" din Timișoara eforturile 
pentru înnoirea si diversificarea 
nomenclatorului de fabricație se 
îmbină constant cu preocuparea 
pentru organizarea superioară a 
muncii și modernizarea tehnologii
lor. în această ordine de iflei se 
înscrie noua tehnologie de croire 
pusă la punct de un colectiv de 
muncitori și specialiști din între
prindere, operația respectivă execu- 
tindu-se acum intr-un singur loc. 
pe această cale inregistrîndu-se un 
spor substanțial al productivității 
muncii și al calității produselor. Tot 
aici, in cadrul atelierului de auto- 
utilafe. a fost realizat un dispozi
tiv cu ajutorul căruia, printr-o sin
gură operație, se execută concomi
tent pliurile de bluze. Pe lista înno
irilor se înscrie și intrarea in func
țiune la magazia de produse finite 
a unui robot de ambalat confecții 
mici in pungi de polietilenă. Rea
lizat la întreprinderea „Electroti- 
miș“ din Timișoara, robotul asigu
ră creșterea de citeva ori a produc
tivității muncii. (Cezar Ioana).

Tovarășul Cornel Pacoste, vlce- 
prim-ministru al guvernului, a 
primit delegația australiană, con
dusă de P. Cannolly, secretar gene
ral la Departamentul comerțului ex
terior, președintele părții țării sale 
in Comisia mixtă guvernamentală 
româno-âustraliahă de colaborare 
economică.

Au fost evidențiate evoluția pozi
tivă a relațiilor economice dintre 
cele două țări, posibilitățile exis
tente pentru promovarea de noi ac
țiuni și căi in vederea dezvoltării in 
continuare a cooperării bilaterale in 
domenii de interes comun, lărgirii și 
diversificării schimburilor reciproce 
de mărfuri.

La întrevedere a participat pre
ședintele părții române in comisie. 
Iulian Bituleanu, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

în timpul șederii in tara noastră, 
delegația australiană a fost primită 
dț> Ilie Văduva, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și a avut întrevederi la 
conducerea Ministerului Afacerilor 
Externe.

La București s-au încheiat, joi, 
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-australiene de colaborare 
economică.

Au fost analizate stadiul actual al 
relațiilor economice dintre cele două 
țări, noi acțiuni și modalități vizînd 
dezvoltarea cooperării economice în 
sectoare de interes reciproc, între 
care industriile minieră, constructoa
re de . mașini, alimentară, transpor
turilor și agriculturii, creșterea și 
diversificarea schimburilor bilatera
le de mărfuri.

în încheierea lucrărilor a fost 
semnat protocolul sesiunii.

*
La Timișoara au avut loc convor

biri între președintele Uniunii cen
trale a cooperativelor ds producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, 
tovarășul Paul Niculescu, și pre
ședintele Uniunii cooperativelor din 
R.S.F. Iugoslavia, tovarășul Ratko 
Svilar. S-a analizat stadiul relațiilor 
de colaborare bilaterală, potrivit 
acordului existent între cele două 
organizații, stabilindu-se noi măsuri 
pentru impulsionarea acestora in 
sectoare de interes comun. Cu acest 
prilej au fost vizitate obiective co
merciale. unități de producție și 
prestări servicii ale cooperației din 
județul Timiș, efectuindu-se un util 
schimb de experiență.

★
Cu prilejul sărbătoriri! Zilei na

ționale a Regatului Belgiei, joi după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală, organizată de In-

stitutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, în cadrul 
căreia s-au prezentat impresii de 
călătorie din această țară și s-a vi
zionat un film documentar belgian.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezent! Jan Konincks, 
ambasadorul Belgiei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Realegerea, dumneavoastră ca președinte al Republicii Gaboneze îmi oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de 
succes în îndeplinirea înaltei funcții încredințate.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre 
România și Gabon se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, colaborării .și Înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului gabonez 
prieten pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sprijin entuziast fata de strălucită 
inițiativă a României socialiste 
pentru promovarea dezarmării

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

Mai puține arme și efective militare 
— pentru pacea și liniștea lumii

INFORMAȚII SPORTIVE

în numele celor ce educ la 
lumina zilei cărbune pentru dez
voltarea țării. îmi exprim întreaga 
adeziune față de inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu. le
giferată de Marea Adunare Națio
nală. privind reducerea de către 
România cu 5 la sută â armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor 
militare si organizarea referendu
mului de la 23 noiembrie. Sint 
convins că măsurile chibzuite pro
puse de România socialistă, de pre
ședintele tării reprezintă calea si
gură de înlăturare a pericolelor ce 
amenință însăși existența vieții pe 
planeta noastră.

Cu nedumerire și îngrijorare am 
urmărit de-a lungul anilor creș
terea potențialului de război, a 
efectivelor militare in diverse țări 
ale lumii sub pretextul preocupă
rilor pentru întărirea păcii. Știu că 
și acum există adepți ai teoriei 
forței, care mizează pe continuarea 
cursei înarmărilor. Dar realitatea 
ne arată cit se poate de clar că 
gravele amenințări la adresa păcii 
provin tocmai din faptul că s-au 
acumulat atitea arme, că milioane 
și milioane de oameni in uniformă

«Int pregătiți pentru acțiuni mili
tare. Și este de la sine înțeles că 
dacă nu ar exista mijloacele de 
purtare a războiului nu ar exista 
nici pericole la adresa păcii. în 
fata acestei realități poate cineva 
să-și argumenteze, cit de cit serios, 
refuzul de a proceda la o reducere 
a efectivelor militare ? Nu pre
ocupările pentru pace stau in spa
tele acestei îndărătnicii, ci cu to
tul alte ginduri și preocupări. Cum 
este posibil ca de aproape 14 ani 
să se discute la Viena despre mic
șorarea efectivelor militare în Eu
ropa Centrală fără să se fi ajuns 
încă la un acord ? Oare dacă s-ar 
fi redus trupele in această parte a 
continentului atit de înțesată de 
armamente și militari — cu 5 000 
sau 10 000 sau 20 000 de oameni, ar. 
fi fost afectată vreuna dintre 
părți ? Noi credem că, dimpotrivă, 
ar fi avut de cîștigat cauza păcii.

Știm că reducerea efectivelor 
militare nu ar însemna încă 
oprirea cursei înarmărilor. Dar tot 
atit de bine ne dăm seama că un 
asemenea gest ar fi un indiciu al 
bunăvoinței de a incepe o dată să 
se acționeze spre dezarmare, ceea

ce ar influenta pozitiv viata in
ternațională. ar impulsiona pro
cesul dezarmării. Tocmai de la ase
menea rațiuni a pornit România 
adresind tuturor statelor europene, 
S.U.A. și Canadei apelul de a tre
ce. fiecare, la reducerea efective
lor. armamentelor și cheltuielilor 
militare. Si hotărind să întreprindă 
ea însăși o asemenea acțiune. 
România oferă un exemplu con
cret. mobilizator de abordare res
ponsabilă. constructivă a proble
maticii dezarmării, potrivit intere
selor reale ale popoarelor. ale 
păcii.

Iată de ce la 23 noiembrie vom 
spune DA cu toată hotărirea dezar
mării, păcii, vieții pe olaneta Pă
mînt. DA-ul nostru hotărît este ex
presia convingerii că acest act de 
înaltă iresponsabilitate în fata is
toriei reprezintă un pas efectiv că
tre o lume fără arme, fără 
războaie, o lume a păcii și înțele
gerii între popoare.

Arpad BOROS
directorul Întreprinderii miniere 
Căpeni-Baraolt,
Erou al Muncii Socialiste

Cuvîntul comuniștilor e faptă!
(Urmare din pag. I)
asumate. Punerea in ope
ră.' mai intensă, a inteli
gentei tehnice. Scuturile se 
aflau la circa 300 de metri 
de punctul de subtraver- 
sare cind inginerul Fierea 
Zaharia a început să dea 
tot mai des pe Ia locul cu 
pricina. într-o ii l-a prins 
acolo. Ia foreza manuală, 
pe Marin Postolache. șef 
de echipă.

— I-Iaideti să. sondăm 
aici, lingă canalul colector.

— Simțul meu îmi spune 
că nu vom da de nisip și 
apă. a zi» Marin Posto
lache.

— Măcar de-ar fi așa...
Foreza parcă înainta cu 

Încetinitorul în straturi, 
în sfîrșit, a atins adinci- 
mile care interesau. Posto
lache a luat în mină un 
pumn.de argilă umedă din 
proba adusă la suprafață :

— Iată că.am avut drep
tate...

Exact oe-și dorea șl 
Fierea Zaharia : să nu fie 
niâip. apă. pietriș. Să fie 
argilă. S-a întors la plan
șetă. A calculat. A deta
liat. A chibzuit, a răsucit 
pe îndelete toate variante
le. Si si-a cristalizat argu
mentele care au adjudecat 
o altă formulă decit cea 
prevăzută in proiectul ini
țial.

— A .reușit cu bine sub- 
traversârea ?

— Perfect
— Ce s-a cîștigat 1
— Material : o economie 

de circa jumătate de mi
lion de lei si. mai ales, 
eliberarea unor construc
tori — de care avem ne
voie ca de oxigen ! — de 
la o lucrare ce nu se pu
tea. executa decit în mini
mum două luni. Moral : 
am oonstatat încă o dată si 
Încă o dată că. si in mese
ria noastră, nu e bine să

te cramponezi, să mi
zezi pe o singură „carte". 
Că e bine să ai euraiul. și 
forța și dorința de a căuta 
necontenit soluția cea mai 
bună. Ideea propulsoare, 
vreau să zic. In profesia 
mea, în oricare altă profe
sie cred...

Exact aceste cuvinte 
i s-au spus acestui neobo
sit căutător de „idei pro
pulsoare". la sfirsitul lui 
octombrie, cind a fost con
firmat ca .membru al 
Partidului Comunist Ro
mân. Adică adevărul că 
un comunist trebuie să se 
distingă înainte . de toate 
prin tinerețea de eînd. 
prin mobilitatea acțiuni
lor. prin finețea senzorilor 
care detectează o idee 
nouă, de viitor, prin tena
citatea cu care aiută mlă- 
dita firavă să devină oooac 
puternic, roditor.

— EXISTA O LIMITĂ 
A POSIBILULUI ? Este 
Întrebarea care s-a pus în 
ultima' noastră adunare de 
partid. relatează ing. 
C. Petrescu, adjunctul șe
fului de brigadă la forma
ția de oonstructori ce ac
ționează la stația „Univer
sitate". . -

— Și răspunsul *
— Mai pe ocolite, mal 

direct s-a argumentat : 
depinde cit imposibil iei In 
calcul, din start.

— Adică ?
— Văd că trebuie să a- 

pelez la exemple. Iată, 
după vechiul grafic, pere
ții mulați de aici urmau să 
fie terminați la sfirsitul a- 
cestui an. Un timp mai 
scurt părea imposibil. Pă
rea. pentru, că. potrivit 
noului grafic, i-am termi
nat la 30 septembrie. Cu 
3 luni mai devreme. Cum? 
Scoțînd din ecuație tocmai 
ceea ce spuneam : imposi
bilul.

— Și ce ați pus in loc ?

— O nouă optică de or
ganizare. de concepție.

— Mai concret.
— O mașină e proiectată 

ca, în 24 de ore. să facă 
cutare lucru. Asta e capa
citatea ei tehnică. Pentru 
mai mult ai nevoie de una 
mai perfecționată. Clar, 
nu ? Si totuși... Care-i fac
torul variabil aici ? Omul. 
Ei bine, despre om s-a 
discutat in adunarea noas
tră de partid.
- Și ?
— Și »-* hotărit : 1. Oa

menii din echipele de in
tervenții conduse de ingi
nerul Georgescu să aibă 
la îndemînă, pregătite din 
timp, piesele de schimb 
care se uzează curent. 
Asta va asigura o funcțio
nare non-stop a utilajelor. 
Deci vom „stoarce" cit 
pot. ele. da. 2. De oameni 
destoinici, pentru repara
rea utilajelor este nevoie 
24 de ore din 24. Deci toa
te schimburile să benefi
cieze de o asistentă tehni
că de nivel. 3. Oamenii 
care se ocupă de aprovi
zionarea cu carburanți si 
lubrifianți să treacă și ei 
pe regim de „foc conti
nuu". Adică, să se alinieze 
la ritmurile si la răspun
derile celorlalți. 4. Cei 
mai destoinici oameni să 
pregătească eu oea mai 
mare grijă personalul ce 
lucrează pe utilaje. Aici, 
o paranteză : se afirmă 
curent că cine s-a califi
cat ori perfecționat în 
formațiile maiștrilor Gh. 
Toma ori Trifan Haiman 
au în buzunar certificatul 
de as în meserie. 5, Tot 
oamenii sint aceia care au 
propus să adaptăm tehnic 
utilajele la trecerea trans
portului argilei cu auto- 
basoulante de 16 tone de 
la cele de 6 tone. Avan
taje : curse mai puține Prin

zona aglomerată, economii 
de carburanți...

— Și. totuși, există o li
mită a posibilului ?

— Greu de acceptat a- 
oeastă idee cit timp gindi- 
rea umană e în neîntrerup
tă ofensivă.

Urcăm la suprafață îm
preună cu inginerul C. Pe
trescu. în lumina bulevar
delor din inima Capitalei. 
A bulevardelor care tră
iesc timpul lor firesc de 
liniște, pace. Forfotă, miș
care. viată. Și muncă, si 
ginduri. și ctitorii, si bucu
rii consacrate vieții. In in- 

’ căperea de șantier schim
băm impresii asupra celor 
văzute sub placa de beton. 
La un moment dat observ, 
lingă un vraf de planuri, 
un ulcior. Reconstituit cu 
migală și artă, din cioburi. 
Inginerul îmi „prinde" pri
virile :

— Are peste două seco
le. E din „colecția Roi- 
ban“. descoperite la Uni
rii II.

— S-au găsit multe ?
— Multe. Muzeul de is

torie al orașului București 
le-a inclus în colecțiile 
sale. Ovidiu Roiban e cu 
ochii în patru si Ia săpă
turile de aici. dar. pină a- 
cum. n-a avut noroc.

Din vraful de planuri, 
peste 200 de ani de istorie, 
turnați de mina olarului 
anonim, ne privesc în tă
cere. Afară, lumina de no
iembrie se revarsă generos 
pe bulevardele luate în 
stăpinire de pietoni si au
tomobile. Călătorii, călăto
rii. pe asfaltul proaspăt 
turnat. Vom continua și 
noi, intr-un reportai viitor, 
călătoria prin bulevardele 
ce se durează in adine de 
minunății făuritori ai me
troului românesc.

Ilie TANASACHE

HANDBAL. în Sala sporturilor din 
Constanța au' continuat joi întrece
rile competiției internaționale femi
nine de handbal „Trofeul Carpați".

Selecționata României a intîlnit 
echipa Ungariei, in fața căreia a 
ciștigat cu scorul de 30—27 (13—16).

Alte rezultate : România IB) — 
Franța. 2.2—20 (10—9) ; Iugoslavia — 
Bulgaria 31—23 (15—13).

Astăzi este zi de odihnă. Turneul 
se reia simbătă. la ora 15,30. cu ur
mătoarele meciuri : România (B) — 
Bulgaria ; Iugoslavia — Ungaria ; 
România (A) — Franța.

HALTERE. Campionatele mondia
le de haltere au continuat la Sofia 
cu in trecerile de la categoria 
82.500 kg, in care victoria a revenit 
sportivului bulgar Asen Zlatev. cu 
un totâl de 405 kg. Pe locurile ur
mătoare s-au situat I. Arșamakov 
(U.R.S.S.) — 390,00 kg. L. Barsi (Un
garia) — 385 kg. Z. Stoicikov (Bul
garia) — 382. 500 kg, E. Sabari (Cuba) 
— 380 kg. Constantin Urdaș (Româ
nia) — 370 kg. Petre Becheru
(România) — 370 kg, țsaoka Ryoji 
(Japonia) — 365 kg etc.

ȘAH. între 14 noiembrie șl 3 de
cembrie se va desfășura la Dubai 
(Emiratele Arabe Unite) cea de-a 
27-a ediție a Olimpiadei de șah.

Din echipa feminină a României 
fac parte Margareta Mureșan. Eli- 
sabeta Polihroniade-Rusu. Dana 
Nuțu și Gabriela Olărașu-Stanciu.

Lotul masculin al țării noastre 
este alcătuit din Mihai Șubă, Florin 
Gheorghiu. Mihai Ghindă. Constan
tin Ionescu, Valentin Stoica și Dan 
Bărbulescu.

FOTBAL. Pe stadionul „'Wembley" 
din Londra, in prezența a peste 
60 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul dintre echipele Angliei și Iu
goslaviei. contînd pentru prelimina
riile campionatului european de 
fotbal (grupa a 4-a). Fotbaliștii en
glezi au terminat învingători cu sco
rul de 2—0 (l—-0), prin golurile în
scrise de Mabbutt (min 21) și An
dresen (min. 57), • La Glasgow, în 
meci pentru campionatul european 
de fotbal (grupa a 7-a). selecționata 
Scoției a întrecut, cu scorul de 3—0 
(2—0) formația Luxemburgului. Go
lurile au fost, înscrise de Cooper 
(min. 24 și min. 38) și' Johnston 
(min. 67). • Orașul cehoslovac
Trnava a găzduit meciul dintre se
lecționatele Cehoslovaciei și Dane
marcei contînd pentru campionatul 
european de fotbal rezervat echipe
lor de tineret. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (1—0). • La Kes- 
zeg (Ungaria) s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
selecționatele olimpice ale Ungariei 
și Austriei. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 1—0 (0—0).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează
O nouă TRAGERE EXCEPȚIO

NALA LOTO se organizează dumi
nică, 16 noiembrie 1986. Se vor acor
da cîștiguri în autoturisme „Dacia 
1 300", excursii peste hotare și im
portante sume de bani, de valori 
fixe și variabilei Se efectuează 7 
extrageri, in 2 faze, oare însumea
ză nu mai puțin de 66 numere. 
Tragerile fiind ..legate", două cite 
două la faza I și toate 3 la faza a 
Il-a. există posibilitatea de a se 
ciștiga și cu 3 numere din 13 și. 
respeotiv. 24 extrase. Biletele de 25 
lei au acces la toate extragerile si 
deci Ia toate cele 13 categorii de 
ciștiguri. Ultima zi in care se mai 
pot juca numerele preferate este 
simbătă, 15 noiembrie.

Ora faptelor, a înaltei răspunderi
înalta responsabilitate și puter

nica angajare a tării noastre la 
soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității — apărarea 
păcii și înfăptuirea dezarmării — 
reprezintă expresia opțiiinildr sta
tornice ale poporului nostru, pre
ocupat dintotdeauna să poată să 
muncească in pace, să-si făurească 
viitorul așa cum și-l dorește. Iată 
de ce. poporul nostru susține din 
toată inima noua inițiativă de pace 
a conducătorului iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Și, de aici, din 
Tara Moților, rostim, impreună cu 
toți cetățenii patriei, cuvîntul de 
adeziune fierbinte față de cuvîn- 
tarea secretarului general al parti
dului. președintele Republicii, 
rostită de Ia înalta tribună a Marii 
Adunări Naționale, în care vibrea
ză puternic întreaga noastră do
rință de pace.

înălțătorul apel al țârii noastre, 
adresat celorlalte țări și popoare, 
oamenilor politici, tuturor forțelor 
iubitoare de pace, este călăuzit de 
considerente pe care omenirea nu 
poate și nu trebuie să nu le ia in 
seamă. Uriașele acumulări de 
arme, șumele colosale care se 
cheltuiesc pentru înarmări consti
tuie grave sfidări aduse rațiunii.

nesocotirea Intereselor vitale ale 
popoarelor. Omenirea trebuie să 
se debaraseze .de această îngrozi
toare povară, să pună capăt o dată 
pentru totdeauna amenințării ca
taclismului nuclear. Așa cum. pe 
bună dreptate, subliniază președin
tele țării, popoarele sint vital in
teresate in schimbarea âcestui curs 
periculos al istoriei, în realizarea 
destinderii și dezarmării, in fău
rirea unei lumi fără arme șl fără 
războaie.

Trăiesc șl muncesc lntr-o comu
nă din Tara Moților, zonă a pa
triei lăsată altădată în părăsire și 
uitare, dar care în prezent cunoaș
te un amplu proces de dezvoltare 
ecanomică și socială. Acum, aceste 
transformări se înscriu firesc în 
viața noastră, conturînd frumoase 
perspective. Mai ales în anii de 
cînd la conducerea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pămîntul nostru 
dă roade mai bogate, viața oame
nilor de pe la noi, ca de pe tot cu
prinsul tării, este mai frumoasă. 
Făurim cu mindrie mari ctitorii so
cialiste la Roșia Poieni, Zlatna, 
Cîmpeni, tmblînzim apele Arieșu- 
lui. Dar, pentru toate acestea, avem 
nevoie de pace. Și vorba moțului 
este ca fapta sa. Iată de ce, la

referendumul din 23 noiembrie cu 
privire la reducerea, de către țara 
noastră, cu 5 Ia sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, moții, ca și Întregul nos
tru popor vor spune DA.

Va fi un DA pentru viața noas
tră nouă, va fi un DA pentru 
dezarmare, pentru pace. Vrem ca 
prin aceasta să arătăm lumii care 
este voința noastră, care este ho- 
tărîrea poporului român. Și am 
dori din tot sufletul ca această im
portantă inițiativă de pace să 
inspire șl pe alții, să-i deter
mine să procedeze la fel. în- 
cepînd astfel o cursă a dezarmării. 
La ceasul istoriei bate ora fapte- 
lot : a venit vremea să se treacă 
la măsuri reale și practice de 
dezarmare. Actuala generație de 
locuitori ai planetei este chemată 
să-și. asume responsabilitatea su
premă și să determine schimbarea! i 
cursului evenimentelor internațio
nale, pentru ca pămîntul să devină 
o planetă a păcii și înfrățirii, o 
grădină a liniștii, a muncii și 
creației.

Gheorghe MATEI 
medic veterinar, 
comuna Scărișoara, județul Alba

O măsură care arată clar:
fiecare poate trece la dezarmare

Cu legitimă mindrie patriotică am 
luat cunoștință despre noul apel 
de pace și dezarmare pe care 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. l-a adresant că
tre toate forțele progresiste, către 
toți șefii de stat si guvern, pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
și totale, și in primul rind a de
zarmării nucleare, pentru realizarea 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră, o lume fără 
conflicte și războaie.

Sint mecanizator, om al muncii 
pe frontul plinii si slujesc glia stră
moșească asemenea părinților si 
străbunilor mei. numai că eu mun
cesc cu alte unelte. în timp ce ei 
arau cu plugul, eu am la dispoziție 
un tractor de 180 cai putere. Ca 
cetățean al unei țări oe își con
struiește o viată nouă, ca lucrător 
al celei mai vechi îndeletniciri 
pașnice, ca om dintr-o generație 
tlnără, care s-a bucurat din plin 
de pace, susțin din adincul ființei 
mele noua inițiativă a secretaru
lui general al partidului, ca și legea

adoptată de forul legislativ al tă
rii privind reducerea cu 5 la sută 
a cheltuielilor și efectivelor mili
tare. precum și a armamentelor.

Este.o acțiune in care văd un pas 
concret către o lume in care noi si 
copiii noștri vom trăi liniștiți, vom 
munci și invăta în condiții de pace 
și securitate, bucurindu-ne din plin 
de binefacerile civilizației. Eu cred, 
in primul rind, că o asemenea mă
sură este înțeleaptă pentru că ea 
aduce acum, cind omenirea este 
mai in primejdie ca niciodată, o 
speranță, o mărturie că dacă se 
vrea într-aidevăr pace și dezarma
re atunci nimic nu poate împiedi
ca orice stat să procedeze la 
fel ca România, fără a-șl știrbi 
cu nimic siguranța granițelor 
sau interesele sale. în al doilea 
rind. văd In hotărirea țării noas
tre de a reduce armamentele, efec
tivele și cheltuielile militare un 
început pe linia cobori rii arsenale
lor la niveluri tot mal reduse, cum 
se vorbește de mult, dar pină acum 
nimeni n-a făcut nimic, un îndemn 
la mai multă răspundere pentru

oamenii politici, pentru toate po
poarele. Se știe că nu e țară in 
care să nu fie probleme de rezol
vat, să nu existe planuri si visuri, 
proiecte frumoase a căror realizare 
ar permite oamenilor să o ducă mai 
bine. Atunci n-ar fi mai chibzuit 
ca sumele atit de mari ce se iro
sesc acum pentru arme și întreți
nerea de armate să fie îndreptate 
spre satisfacerea atîtor trebuințe, in 
economie, in viața socială si cultu
rală ?

Iată de ce. alături de toți colegii 
mei de muncă de la I.A.S. Fetești 
și de întregul nostru popor, la re
ferendumul din 23 noiembrie a.c. 
îmi voi da votul pentru pace, pen
tru dezarmare, cu încrederea fermă 
că votul nostru va oglindi limpede 
sprijinul deplin fată de politica 
înțeleaptă a partidului si statului 
nostru, politică ce exprimă gindu
rile și aspirațiile poporulpl român.

Alexandru BECEA 
mecanizator Ia I.A.S. Fetești,

> județul Ialomița

Bucuria de a trăi în pace
(Urmare din pag. I)
na un război acum, cind puterea 
de distrugere a armelor a depășit 
orice închipuire... Vică Panait tră
iește și locuiește la citeva sute de 
metri de aici. Dacă vreți, mergem 
să-i vedeți gospodăria".

tn drum spre casa bătrinului Viei 
Panait, primarul mai discuta cu 
unul, cu altul despre treburile zil
nice. O facem și noi, dar, pornind 
de la inscripția de pe monumentul 
eroilor, le punem tuturor o singură 
întrebare : „Ce părere aveți despre 
noua inițiativă de pace a României, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
despre apropiatul referendum ?

Georgeta Fronescu, membră coo
peratoare : „Maică, vă spun din 
inimă că nu există bucurie mai 
mare decit pacea. Eu am trăit 
războiul, mi l-a prăpădit si pe tata, 
tocmai prin Cehoslovacia. Știu că

pe 23. acuși, luna asta, vom merge 
să votăm pentru pace. O să mă duc 
dis-de-dimineață, cu toți vecinii, 
cu toți ai mei. Sint sigură, nu este 
om in țara asta.care să nu voteze 
pentru pace din toată inima".

Vasile Stan, elev : „De curînd am 
împlinit 18 ani. Știu insă că și cei
lalți colegi de generație, între 14 si 
ÎS ani, își vor spune cuvîntul in 
apărarea păcii. Pentru acest viitor 
vom spune un DA ferm la referen
dum. pentru ca el să ne fie senin 
și ferit de teama războiului".

Ion Zaharia. mecanizator: „Mai 
avem' cite ceva de făcut pe cîmp 
numai la arături. Asa că. pe 23, ne 
vom prezenta la referendum cu 
inima mulțumită că ne-am făcut 
datoria. De fapt, acesta esle votul 
nostru la toate inițiativele de pace 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— munca noastră spornică, pentru 
binele nostru și al tării".

Marin Nedelcu. profesor: „Eroii 
căzuți pe cimpul de luptă au fost 
la vremea aceea și încă mult timp 
cinstiți cu multe lacrimi. Azi le a- 
ducem (lin inimă un sincer omagiu 
prin munca noastră, prin tot ceea 
ce am înălțat, prin toate succesele 
noastre. Un exemplu este și comu
na noastră. Peste 96 la sută din case 
sint noi. ridicate mai ales in ultimii 
20 de ani. Oamenii muncesc și tră
iesc cu optimism, cu devotament, 
cu .mare încredere in viitorul pa
triei, cu bucuria că avem in fruntea 
țării pe cel mai destoinic și clarvă
zător erou al păcii. Locuitorii 
comunei noastre, ca de altfel între
gul nostru popor, vor spune un DA 
ferm la referendum, cu ginduț la 
minunatele obiective de progres Pe 
care le vom înfăptui".

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii"
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• Acțiuni • Poziții • Manifestări
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. ANUL INTERNAȚIONAL 
PĂCII

SESIUNEA O.N.U.
Intervenția reprezentantului țării noastre in Comitetul 

pentru probleme juridice
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager-

ORIENTUL

MIJLOCIU
Congresul Partidului Popular Revoluționar Laoțian

R.F.G. Continuă manifestațiile împotriva armelor 
nucleare

BONN. - In R. F. Germania con
tinuă manifestațiile împotriva arme
lor nucleare. Recent, numeroase 
persoane au demonstrat, la Bre
merhaven, împotriva prezenței în 
acest port a navei de război ame
ricane „lowa", cu rachete nucleare. 
La Mutlangen, in fața bazei de 
rachete „Pershing II", sute de oa
meni au participat la o blocadă 
a bazei, în cadrul unei „campanii 
de nesupunere civilă pînă la ac
țiuni directe de dezarmare".

Prezidiul conducerii P.C. German

\ 
\ 
\ 
\

a dat publicității o declarație In l 
care cheamă la mobilizarea popu- / 
lației la lupta pentru o politică de 1 
destindere și dezarmare, pentru ț 
denunțarea acordului privind parti- i 
cîparea R.F. Germania la realiza- * 
rea programului american „Iniția- ț 
tiva de Apărare Strategică", cu- l 
noscut sub numele de „războiul ' 
stelelor". Documentul cere retrage- \ 
rea rachetelor americane de pe te- i 
ritoriul vest-german și se pronunță / 
pentru eliberarea Europei șl a in- I 
tregii lumi de armele nucleare. ț

parte la 
la baza

preș). — N. Chilie transmite : Comi
tetul pentru probleme juridice al 
Adunării Generale examinează în 
prezent punctul intitulat „Proiectul 
de cod al crimelor împotriva păcii și 
securității umanității". Această temă 
se află de mal multi ani pe ordinea 
de zi a Comisiei de Drept Interna
tional a O.N.U.. care are sarcina în
credințată de Adunarea Generală de 
a elabora un document menit să de
finească natura ilicită din punctul de 
vedere al dreptului internațional a 
actelor care aduc prejudicii unor in
terese fundamentale ale comunității 
internaționale, constituind crime îm
potriva umanității. în dezbateri un 
mare număr de reprezentanți ai sta- 
telbr membre au relevat necesitatea 
elaborării acestui cod care va trebui 
să definească responsabilitățile sta
telor și indivizilor în acest dome
niu șl să stabilească o listă cît mal 
completă a crimelor împotriva pă
cii și securității internaționale.

Lulnd cuvîntul. reprezentantul ro
mân a evidențiat Însemnătatea pe 
care o au luarea în considerare și 
promovarea activă a tuturor, facto
rilor, între care se disting prin în

semnătatea lor oei de ordin juridic 
chemați să ofere o armătură trainică 
păcii mondiale.

în această ordine de idei s-a rele
vat că viitorul cod al crimelor împo
triva păcii si securității va trebui să 
cuprindă în mod necesar actele ile
gale din punct de vedere internațio
nal. cum sînt planificarea, pregăti
rea, declanșarea sau conducerea unui 
război de agresiune, stabilirea sau 
menținerea cu forța a dominației 
coloniale, t genocidul, apartheidul, 
violarea legilor și normelor războiu
lui și altele. Codul ar trebui, de ase
menea. să incrimineze cu toată fer
mitatea și claritatea actele care con
stituie o oonspirație pentru comite" 
rea de crime împotriva păcii și secu
rității omenirii, incitarea directă la 
comiterea unor asemenea crime, pre
cum și tentativa și complicitatea In 
săvîrșirea unor acte atît de grave.

S-a evidențiat necesitatea ca în 
viitorul cod să fie incluse prevederi 
privind cooperarea dintre state. în 
conformitate cu Carta Națiunilor 
Unite, în vederea prevenirii crimelor 
împotriva păcii și seourității umani
tății și pedepsirii persoanelor care 
se fac vinovate de asemenea acte.

Pentru o soluție negociata a situației 
din America Centrala

Lucrările reuniunii O.S.A.

ț La Hunsruck (R.F.G.), 200 000 de militanți pentru pace au luat 
i o mare demonstrație împotriva instalării de rachete de croazieră 
’ militară de la Hassebach

ț S.U.A.: Participanții la „Marșul păcii" sosesc 
la Washington

mime
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WASHINGTON. — Marșul păcii, 
care traversează America de la 
vest Ia est și care a început lă 1 
martie, la Los Angeles, a potnit 
din Baltimore, In ultima sa etapă, 
pentru a ajunge în capitala S.U.A.

la 15 noiembrie, relatează agenția \ 
T.A.S.S.

La Washington, eu prilejul 
rii partiCipanților la marș, va 
loc un miting al militanților 
tru pace și dezarmare.

FRANȚA : 100 000 de semnături pe un apel 
în favoarea dezarmării

PARIS. — în Franța a luat am
ploare campania pentru stringerea 
de semnături pe apelul mișcării 
pentru pace. Documentul relevă ne
cesitatea preîntîmpinării militariză
rii Cosmosului, a încetării expe
riențelor nucleare, inclusiv a expe
riențelor nucleare franceze de pe 
atolul Mururoa. din Oceanul Paci
fic. în declarația dată publicității de

Forumul „Pace în Asia"
TOKIO. — La Tokio s-au înche

iat lucrările forumului „Pace in 
Asia", la care au participat oameni 
politici ți de știință din Japonia și 
R. P. Chineză. Participanții au 
adresat Statelor, Unite și Uniunii 
Sovietice apelul de a întreprinde 
măsuri pentru eliminarea rachete
lor nucleare, atit din Europa, cit 
și din Asia. De asemenea, s-a in
sistat asupra necesității ca cele 

. două țări să continue dialogul in 
i problemele dezarmării nucleare. 
' Forumul „Pace in Asia" a subli-

i.

sosl- 
avea 
pen-

pen-Consiliul national al mișcării 
tru pace din Franța se subliniază 
că pe acest document și-au pus — 
pînă acum — semnătura 100 000 de 
francezi, care și-au exprimat în 
acest fel voința fermă pentru pace 
și dezarmare, hotărîrea de a des
fășura o acțiune perseverentă îm
potriva pericolului unei catastrofe 
nucleare.

* 
r

VIENTIANE 13 (Agerpres). — La 
Vientiane au înoeput joi lucrările ce
lui de-al IV-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Laoțian. Pe 
agenda lucrărilor figurează dezbate
rea raportului politic al Comitetului 
Central și a direcțiilor fundamentale 
de dezvoltare economioo-socială a 
țării în anii 1986—1990 și în perioada 
pînă în anul 2000, modificarea statu
tului P.P.R.L. și alegerea organelor 
de conducere ale partidului.

In raportul politic al Comitetului 
Central, prezentat de secretarul ge
neral al C.C. al partidului, Kaysone 
Phomvihane. se arată că principalele 
sarcini trasate de forumul precedent 
al partidului au fost îndeplinite. In
tre altele, volumul producției indus
triale a sporit în ultimii 10 ani cu 4,4 
la sută, iar relațiile comerciale șl 
tehnico-științifice externe au cunos
cut o dezvoltare importantă. Rapor

torul a subliniat necesitatea creșterii 
rolului conducător al partidului, a 
întăririi continue a unității sale, a în
tregului popor.

Arătînd că niciodată omenirea nu 
s-a aflat In fața pericolului unei ca
tastrofe nucleare ca în prezent, vor
bitorul a subliniat că acum au spo
rit și posibilitățile menținerii păcii 
și securității, o importantă deosebită 
avînd lupta popoarelor. aplicarea 
principiilor coexistentei pașnice între 
statele cu orînduiri social-politice 
diferite. Referindu-se. apoi, la situa
ția din Asia și regiunea Pacificului, 
vorbitorul a subliniat că normaliza
rea relațiilor dintre statele din zonă, 
stabilirea de raporturi reciproc 
aoceptabile între țările din Indochi
na și statele ASEAN vor aduce o 
contribuție însemnată la cauza păcii 
și securității în Asia și în regiunea 
Pacificului.

• Situația din Liban • O 
chemare adresată de președin
tele Comitetului Executiv al 

O.E.P.
BEIRUT 13 (Agerpres). — în ca

drul eforturilor de a se pune capăt 
luptelor in zona taberelor de refu- 
giați palestinieni din sudul capitalei 
libaneze, joi au avut loc contacte 
între reprezentanți ai părților aflate 
în conflict. , soldate cu încheierea 
unui acord privind amplasarea unor 
militari ai armatei libaneze la ta
băra de la Bourj el Barajneh. în 
același timp, Comitetul de coordo
nare pentru securitatea taberelor de 
refugiați palestinieni s-a reunit la 
Beirut pentru a căuta modalități de 
încetare a luptelor. S-a hotărît, cu 
acest prilej, retragerea milițiilor 
„Amal" de pe vechile lor poziții 
din zona taberei de la Bourj el 
Barajneh.

Potrivit agențiilor Internaționale 
de presă. în cursul zilei au fost sem
nalate lupte între forțe ale rezis
tenței libaneze și militari israelieni 
în așa-zisa „zonă de securitate" in
stituită unilateral de Israel în sudul 
Libanului. în același timp, militari 
ai armatei israeliene dislocați în 
această zonă au supus tirurilor de 
artilerie orașul Kafra din sudul Li
banului. provoclnd pierderi umane 
și pagube materiale, relevă agenția M.E.N.

BEIRUT 13 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a cerut Forței in
terimare a O.N.U. din Liban 
(U.N.I.F.I.L.) să ajute la protecția 
taberelor de refugiați palestinieni din 
sudul Libanului. El a chemat țările 
arabe, statele nealiniate să intervină 
pentru a pune capăt luptelor din zo
nele taberelor de refugiați pales
tinieni.

KUWEIT 13 (Agerpres). — Re
tragerea Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate si asigurarea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian sînt principalele condiții pen
tru Instaurarea unei păci iuste si 
durabile in Orientul Mijlociu. arată 
comunicatul comun kuweitiano-su- 
danez dat publicității, joi. în Ku
weit, la încheierea vizitei ăficiale în 
această tară a președintelui Consi
liului Suprem din Sudan. Ahmed 
Aii Al-Mirghani. Părțile au reafir
mat necesitatea încetării imediate a 
războiului dintre Iran si Irak și so
luționării pe cale pașnică a diver
gentelor dintre cele două tari. In 
document se exprimă, totodată, spri
jinul pentru întărirea solidarității in- 
terarabe si pentru asigurarea unită
ții. integrității si independentei Li
banului. arată agenția M.E.N.

Represiunile 
din Coreea de Sud
PHENIAN 13 (Agerpres). — Secre

tariatul Comitetului coreean pentru 
reunificarea pașnică a patriei a de
nunțat regimul de la Seul pentru 
dizolvarea prin forță a unor organi
zații democratice sud-coreene, infor
mează agenția A.C1T.C. Dizolvarea 
acestor .organizații — sindicale, cul
turale și de tineret — constituie, se 
apreciază, o nouă ofensivă împotri
va forțelor patriotice și democratice 
din Coreea de Sud.

SEUL 13 (Agerpres). — O unitate 
a poliției regimului sud-coreean a 
ljuat cu asalt sediul din Seul al A- 
lipnței mișcării populare pentru de
mocrație și unificare, importantă 
grupare a opoziției care a anunțat că 
nu intenționează să se autodizolve în 
pofida presiunilor exercitate asupra 
ei în acest sena de autorități.

Alianța face parte din cele apro
ximativ 20 de grupări de opoziție 
care trebuie să-și înceteze activitatea 
în baza unei recente decizii a auto
rităților.

Campanie de protest în R. S. A. 
împotriva menținerii stării de urgență

PRETORIA 13 (Agerpres) — Fron
tul Unit Democratic (U.D.F.) — 
principala coaliție din R.S.A. îm
potriva apartheidului — a lansat o 
campanie națională de protest față 
de menținerea stării de urgență în 
țară, instituită în luna Iunie, infor
mează agenția France Presse. In 
prezent, numeroși lideri ai U.D.F. se 
află in detenție, , închiși în virtutea 
stării de urgență, care facilitează 
poliției sud-africane arestarea in 
orice condiții, a participanților la 
manifestațiile pașnice antiapartheid.

HAVANA 13 (Agerpres). — Cu pri
lejul unei conferințe de presă ți
nute la încheierea vizitei efectuate 
în Cuba, șeful statului Burkina 
Faso, Thomas Sankara, a condam
nat regimul rasist din Republica 
Sud-Africană, care continuă actele 
de agresiune Împotriva statelor afri
cane vecine. El a reafirmat necesi
tatea unor măsuri largi — economi
ce, diplomatice și militare — împo
triva rasiștilor de la Pretoria — In
formează agenția A.D.N.CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- 

gerpres). — In continuarea lucrări
lor celei de-a XVI-a sesiuni a Adu
nării Generale a Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.), partici
panții au trecut Ia dezbaterea situa
ției politice regionale, transmite a- 
genția E.F.E. într-un raport al Co
misiei O.S.A. pentru problemele po
litice șl juridice se menționează, în 
legătură cu situația din Chile, nece
sitatea restabilirii fără Intîrziere In 
această țară a unui regim de de
mocrație reprezentativă.

Un alt document se referă la situa
ția gravă existentă la frontierele Re
publicii Nicaragua, unde bande mer
cenare antisandiniste, sprijinite din 
exterior, caută să destabilizeze si
tuația internă nicaraguană, creînd 
pericolul declanșării unor conflicte 
cu caracter regional, care ar avea 
consecințe negative pentru pacea lu
mii. Raportul Comisiei O.S.A. a re
amintit concluziile Curții Interna
ționale de Justiție de la Haga, po
trivit cărora „există fapte care afec
tează grav securitatea internă și su
veranitatea națională ale Republicii 
Nicaragua, ceea ce justifică măsurile

excepționale adoptate de guvernul 
sandinist". „O stare conflictuală cu 
consecințe negative asupra tuturor 
țărilor din regiune, așa cum au con
statat „Grupul de la Contadora" și 
alte organisme internaționale, justi
fică măsurile excepționale adoptate 
de guvernul meu" — a arătat repre
zentantul nicaraguan, precizînd că 
.„starea de urgență" din țară este 
temporară, urmînd a lua sfîrșit o 
dată cu încetarea acțiunilor ostile 
la adresa țării sale.

SAN JOSE 13 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație făcută la San Jose, 
vicepreședintele Internaționalei So
cialiste pentru America Latină. Jose 
Pena Gomez, s-a pronunțat pentru 
o soluție politică negociată la sta
rea conflictuală din America Cen
trală — transmite agenția Prensa 
Latina. El a condamnat opțiunea 
unora pentru o acțiune militară din 
afară în regiune, ca și ajutorul mi
litar suplimentar acordat de S.U.A. 
forțelor mercenare contrarevoluțio
nare care luptă împotriva regimu
lui sandinist de la Managua.

ILE DE PRESA
e scurt

SESIUNEA COMISIEI CONSUL- 
| TATIVE PERMANENTE SOVIE- 
I TO-AMERICANE. La Geneva s-au 

încheiat, joi. lucrările unei noi se- 
I siuni a jComisiei consultative per- 
| manente comune sovieto-america

ne. Această comisie, creată în con- 
Iformitate cu memorandumul pri

vind înțelegerea dintre guvernele 
U.R.S.S. și S.U.A. din 21 decembrie 
1972, precizează agenția T.A.S.S., 

Ieste menită să contribuie la trans
punerea în viată a obiectivelor și 
prevederilor acordurilor încheiate 

■ între, cele două țări : . Tratatul pri
vind limitarea sistemelor de apă- 

I rare antirachetă. Aoordui provizo
riu privind unele măsuri în dome- 

I niul limitării armamentelor strate- 
I gice ofensive, precum și Aoordui 

privind măsurile în vederea dimi- 
| nuării primejdiei unui război nu

clear. Tot la Geneva a început joi 
oea de-a treia rundă de tratative 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. asupra 
problemelor legate de încetarea 

I experiențelor cu arma nucleară — 
transmite agenția T.A.S.S.

ȘEDINȚA A CABINETULUI MO- 
1 ZAMBICAN. Mario de Graca Ma- 

chungo a fost confirmat, joi, în 
I funcția de prim-ministru al guver- 
I nului mozambican. In cadrul pri

mei ședințe a cabinetului prezidat 
| de noul președinte al țării, Joa

quim Chissano, a anunțat agenția 
A.I.M., citată de France Presse.

ÎMPRUMUT. Fondul Monetar In-
I ternațional a aprobat acordarea u- 

nui împrumut de 717 milioane do- 
I lari Chinei, ce vor fi folosite de a- 
| oeastă tară pentru plata importuri

lor — transmite agenția China 
■ Nouă.

REUNIUNE ECONOMICA. La
Liubliana s-au desfășurat lucră- 

I rile unei reuniuni pe probleme 
| • economice, la care au luat parte 

oficialități iugoslave și chineze din 
I domeniul comerțului, reprezen

tanți ai unor instituții guverna- 
• mentale, asociații economice, insti

tuții bancare și de cercetări știin- 
I țifice. Potrivit agenției Tanlug. a 
I fost subliniată necesitatea extin

derii cooperării economice, fiind 
elaborate bazele unor forme con- 

' crete de cooperare. In primul rînd 
în domeniile agriculturii, electro- 

| nicii. Industriilor petrochimică și

textilă. în transporturi si con
strucția de nave.

DEZBATERI ÎN LEGĂTURĂ 
CU POLUAREA APELOR RHI- 
NULUI. Reprezentanții țărilor 
riverane Rhinului' și cei ai 
Comisiei C.E.E.. reuniți la Zurich 
pentru a examina consecințele 
poluării apelor acestui rîu. în urma 
incendiului produs la uzina „San
doz", la 1 noiembrie, au hotărît să 
adopte o serie de măsuri pentru 
evitarea repetării unor astfel de 
accidente. In legătură cu aceeași 
problemă. Parlamentul vest-euro- 
pean a anunțat că va organiza o 
dezbatere de urgență.

EXPLORAREA RESURSELOR 
MINERALE ALE ANTARCTICII. 
Reprezentanți din 32 de țări au în
cheiat la Tokio o rundă de con
sultări referitoare la stabilirea unul 
cadru legal pentru explorarea și 
dezvoltarea resurselor minerale ale 
Antarcticii. O reuniune similară a 
avut loc in 1982 vizînd Încheierea 
unei convenții pe baza prevederi
lor Tratatului din 1959 asupra ex
ploatării resurselor minerale ale 
continentului menționat Viitoarea 
sesiune va avea loc ta luna mal 
1987. în Uruguay.

UN VAL DE AER RECE a pă
truns pe o suprafață întinsă în 
sudul S.U.A., în timp ce în părțile 
nordice se menține vremea frigu
roasă începută de săptămîna tre
cută. Ninsorile și înghețul din zo
nele septentrionale ale S.U.A. s-au 
soldat cu moartea a 15 persoane.

DECLARAȚIE. Intr-o declarație 
citată de agențiile U.P.I. și A.P., 
Partidul Popular din Filipine și-a 
exprimat sprijinul fată de proiec
tul noii constituții a țării. Parti
dul Popular declară, de asemenea, 
că va rezista oricărei încercări a 

.militarilor de a prelua puterea.
SCUFUNDAREA UNÎJI FERI

BOT. Cel puțin 170 de persoane 
și-au pierdut viața în urma 
scufundării unul feribot în largul 
coastelor haitiene din apropierea 
insulei Gonave. Marea agitată și 
căderea nopții au îngreunat ope
rațiunile de salvare întreprinse de 
echipajele unor ambarcațiuni pes
cărești și de o navă de patrulare 
sosite la locul naufragiului.
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și-a încheiat lucrările
niat importanța organizării unui 
schimb de idet„ la diferite niveluri, 
între țările din zona Asiei si Pa
cificului asupra problemei păcii fi 
securității in regiune.

O atenție speciali a fost acor
dată situației din Peninsula Core
eană, participanta la dezbateri 
fiind de acord că nordul și sudul 
trebuie să continue dialogul pen
tru reducerea tensiunii ți realiza
rea unei reunificări naționale 
apropiate — relatează agenția 
China Nouă.

DANEMARCA : Orașe declarate zone denuclearizate
COPENHAGA. — Consiliul mu

nicipal al orașului Alborg — unul 
dintre puternicele centre industria
le daneze — a adoptat o hotărîre 
privind declararea acestei localități 
drept zonă denuclearizată. O rezo
luție similară a adoptat și muni-

clpalltatea orașului Aarhus. Aceste 
măsuri demonstrează sprijinul 
crescînd pe care poporul danez îl 
acordă propunerii creării unei zone 
lipsite de arme nucleare în nordul 
Europei.

Președintele Mexicului despre imperativul soluționării 
problemei datoriei externe

CIUDAD DE MEXICO 13 (Ager
pres). — într-un interviu acordat, la 
Ciudad de Mexico, reprezentanților 
presei chineze, președintele Mexicu
lui, Miguel de la Madrid, s-a referit, 
între altele, la problema datoriei 
externe, mențlonînd că fără dezvol
tare nu va fi posibilă achitarea el 
— transmite agenția Prensa Latina. 
El a subliniat că țările puternic in
dustrializate ar trebui să acorde un

acces mal larg pe piețele lor pentru 
produsele de export ale țărilor debi
toare, sprijinind astfel creșterea ca
pacității de plată a acestor țări și 
redresarea lor economică.

în acest context, el s-a pronunțat 
pentru o abordare complexă, social- 
economică și politică, a problemei 
în cauză și pentru Inițierea unor 
negocieri globale, realiste șl con
structive între creditori și debitori.

Franța a efectuat o nouă experiență nucleară 
subterană în atolul Mururoa

Protest al Noii Zeelande
WELLINGTON 13 (Agerpres). — 

Franța a efectuat o nouă experiență 
nucleară subterană în atolul Mu
ruroa. Explozia a avut o Intensitate 
de 20 kilotone (egală cu cea de la 
Hiroshima) și a fost cea de-a patra 
din acest an și cea de-a 80-a de 
cînd Franța a sistat experiențele nu
cleare în atmosferă, în 1975.

Referindu-se la această nouă ex

periență, primul ministru al Noii 
Zeelande, David Lange, a declarat 
că ea reprezintă „un ultragiu și un 
afront" față de toate țările din re
giune, relatează agenția France 
Presse. El a reamintit cu acest prilej 
apelul adresat Franței de către sta
tele din zona Pacificului de sud pen
tru încetarea experiențelor nucleare 
în această regiune.

4 După momentul specific prezenței 
miniștrilor afacerilor externe din 
statele europene. S.U.A. și Canada, 

■cea de-a treia reuniune general-eu- 
/ ropeană și-a luat „viteza de croazie- 
\ră“ prin începerea dezbaterilor cu uși

le Închise avînd ca obiectiv evalua
rea modului de îndeplinire a preve
derilor si angajamentelor înscrise în 
Actul final de la Helsinki și în do
cumentul adoptat la reuniunea de la 
Madrid, definirea căilor pentru întă
rirea securității și dezvoltarea 
cooperării între statele participante. 
De fapt, ușile au rămas, practic, 
deschise, fiecare intervenție este 
multiplicată și difuzată, fiecare pro
punere este explicată în intilniri și 
conferințe de presă. Poate că nici
odată în cei 11 ani care au trecut 
de la semnarea Actului final de la 
Helsinki statele participante nu au 
manifestat o atît de evidentă dorin
ță de a-și expune în mod public po
zițiile ca aici, la Viena, fapt ce 
ilustrează o semnificativă evoluție de 
la diplomația secretă la o perma
nentă raportare la opinia publică. 
Și este întru totul explicabilă o ase
menea înțelegere a răspunderii in 
fața opiniei publice, a popoarelor, 
pentru că popoarele înseși, conștien
te de amenințările ce planează asu
pra destinelor Europei și ale ome
nirii in ansamblu, își fac auzit gla
sul cu tot mai multă vigoare, ce
tind să se tină seama de interesele 
și năzuințele lor de a trăi în pace 
și deplină securitate.

Evenimente mai recente sau mai 
Îndepărtate, desfășurarea însăși a 
procesului inițiat de Conferința de la 
Helsinki au demonstrat că o evolu
ție corespunzătoare intereselor gene
rale ale popoarelor poate fi determi
nată numai prin participarea activă 
a tuturor statelor Europei pentru asi
gurarea unui viitor de pace, secu
ritate și colat>orare pe continent.

Poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, exprimată de la 
tribuna reuniunii, privind necesita
tea dezvoltării unei unități noi, 
atotcuprinzătoare, a statelor euro
pene. bazată pe respectul diversității 
regimurilor sociale, este împărtășită 
de aceea, așa cum s-a văzut din ex
punerile de pînă acum, de numeroa
se alte țări. întreaga evoluție a vie
ții Internaționale demonstrează, de 
altfel, că. în condițiile actuale, mal 

mult ca oriclnd. se impune realizarea 
unei Europe unite, pornind de la 
interesele comune privind asigu
rarea independentei, progresului 
economic și social ale tuturor po
poarelor continentului.

Procesul de edificare a securității 
europene este un proces multiform 
înglobînd aspectele politice, mili
tare. economice tehnico-științifice, 
culturale și umanitare. De aceea, 
tendința manifestată în această pri
mă parte a lucrărilor reuniunii de 
la Viena din partea unor țări — atît 
în luările de cuvînt oficiale, cit șl 
în activități colaterale — de a abor
da în mod selectiv unele probleme, 
în scopuri vădit polemice, de pro

Sub semnul răspunderii comune 
pentru destinele Europei 

------------------------------- CORESPONDENȚĂ DIN VIENA--------------------------------
pagandă, este In totală contradicție 
cu spiritul Actului final de la 
Helsinki. Pronunțindu-se pentru o 
dezbatere deschisă și aprofundată, 
reprezentanții a numeroase state au 
insistat in intervențiile lor asupra 
necesității unei abordări echilibra
te a problematicii vaste înscrise pe 
agenda de lucru a reuniunii.

Dezarmarea, de pildă, după cum 
sublinia unul din vorbitori, este o 
problemă de prea mare răspundere 
pentru a o transforma intr-o mo
nedă de schimb în diverse combi
nații politice. Și este profund semni
ficativ că reprezentanți ai unor țări 
de o mare diversitate — din Est și 
din Vest, membre ale N.A.T.O. sau 
ale Tratatului de la Varșovia, neutre 
și nealiniate — au ținut să eviden
țieze necesitatea ca în cadrul foru
mului de la Viena să se convină 
asupra mandatului unei noi confe
rințe pentru măsuri de încredere și 
dezarmare în Europa, așa-numitul 
Stockholm-2. Un mandat care să 
permită examinarea și negocierea 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
între care și cele avansate de Româ

nia privind reducerea armamente
lor. efectivelor șl cheltuielilor mili
tare. desființarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor de pe 
teritoriul altor state. Obligă la 
aceasta stiuația mereu mal alar
mantă creată pe continent datorită 
continuării instalării de noi rachete 
nucleare, ca și acumulării de mari 
cantități de armamente convenționa
le de o mare precizie, care, prin 
forța de atac, se apropie de mijloa
cele de distrugere în masă. Țocmal 
pornind de la imperativul ca proble
mele dezarmării și securității să se 
situeze în centrul lucrărilor reuniu
nii de lă Viena, România a propus 
ca unul din grupurile de lucru ce 

se vor crea să fie Investit cu mi
siunea de a examina și găsi, pe bază 
de consens, soluții permițînd tre
cerea cît mai curînd la negocieri 
vizînd adoptarea de măsuri concre
te de dezarmare pe continent.

Deosebit de semnificative sînt, în 
acest sens, și informațiile din agen
da actualității, prezentate insistent 
de agențiile internaționale pe moni
torul TV din sala presei, care • evi
dențiază, la rîndul lor, necesitatea 
asumării de către statele europene 
a unor acțiuni la scară continentală 
pentru a determina realizarea unor 
acorduri in direcția întăririi securită
ții și dezarmării, corespunzător aș
teptărilor tuturor popoarelor. Iată 
cîteva din aceste informații la zi : 
„Cea de-a șasea rundă de negocieri 
sovieto-americane de la Geneva 
consacrate armamentelor strategice 
și spațiale s-a încheiat fără rezul
tat" ; „Nici un progres vizibil în 
cadrul tratativelor de la Viena pri
vind reducerea armamentelor și for
țelor armate în centrul Europei, tra
tative ce se desfășoară de peste 13 
ani" ; „Miniștrii afacerilor externe 

»1 al apărării al Uniunii Europei 
Occidentale (U.E.O.) s-au reunit joi 
și vineri la Luxemburg pentru a e- 
xamina dosarul dezarmării după 
Reykjavik și Viena"... Comentînd a- 
ceastă din urmă știre, agenția France 
Presse releva preocuparea țărilor 
participante de a reactiva această 
organizație, avînd In vedere că „în 
cadrul triplelor negocieri asupra ar
mamentelor nucleare, problema ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Europa interesează în cel mai 
Înalt grad țările U.E.O.“.

In lumina acestor evoluții, reuniu
nea de la Viena oferă cadrul nu 
numai al unei evaluări a ceea ce s-a 
făcut in direcția edificării secu

rității europene, ci și al convenirii 
unor măsuri și acțiuni concrete în
dreptate spre viitor. In intervențiile 
lor, reprezentanții mai multor țări 
s-au pronunțat, de aceea, pentru un 
dialog obiectiv, fără polemici sterile 
alimentate de o serie de deosebiri 
de păreri decurgînd din înseși siste
mele social-politioe diferite cărora 
aparțin statele participante. Or, cum 
este bine știut, însuși Actul final de 
la Helsinki, procesul inițiat cu mai 
bine de un deceniu in urmă pornesc 
tocmai de Ia realitatea existenței 
acestor deosebiri. Dar și de la reali
tatea, evidențiată aici din nou, că 
„lucrurile care-i unesc pe europeni 
sînt mai importante decît cele care 
ii despart".

Pe măsura desfășurării dezbateri
lor. sînt tot mai numeroase inter
vențiile care evidențiază, totodată, 
preocuparea pentru extinderea co
laborării pe multiple planuri între 
statele participante. Este o părere 
unanim împărtășită că potențialul 
înțelegerilor de la Helsinki, ca și de 
la Madrid, în această problemă nu 
este nici pe departe folosit. Nivelul 

actual al. colaborării economice inter- 
europene este mult in urma cerin
țelor vremii, dar și a posibilităților 
oferite de progresul tehnico-știintific. 
Și aceasta intr-o regiune in care se 
realizează peste trei pătrimi din 
producția industrială a lumii. Sint 
numeroase probleme de dezbătut la 
acest capitol ; ele privesc deopotrivă 
lărgirea colaborării economice, prin 
înlăturarea barierelor artificiale, 
restricțiilor și discriminărilor, ca si 
conlucrarea pentru solutionarea în 
comun a problemelor ce confruntă 
economia mondială. Azi. mai mult 
decît în urmă cu un deceniu, se vă
dește însemnătatea unei mai strînse 
cooperări în domeniul științei și teh
nicii. pentru crearea de noi tehno
logii. O dovadă a actualității strin
gente a acestei cerințe o constituie 
numeroasele propuneri formulate 
pină acum, între care si cea a Româ
niei privind convocarea unei reu
niuni europene de experți pentru a 
examina și stabili măsuri și forme 
noi de cooperare in vederea dezvol
tării schimburilor tehnico-știintifioe. 
extinderea transferului de tehnologii 
și garantarea accesului liber la cu
ceririle științei și tehnicii moderne — 
propunere remarcată și primită cu 
interes în cadrul reuniunii.

Multiple sînt și posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării in domeniile 
culturii, schimbului de informații, 
pmanitar. O colaborare între națiuni 
libere și suverane, care trebuie să 
se desfășoare într-un spirit de res
pect reciproc, ținîndu-se seama de 
diversitatea regimurilor sociale, fără 
presiuni sau ingerințe de orice fel 
în treburile interne ale altor state. 
O colaborare care, asa cum au ținut 
să sublinieze reprezentanți ai mai 
multor state, să servească apropierii, 
înțelegerii și prieteniei între popoa
rele continentului.

Din toate acestea se degajă, ca o 
concluzie majoră, ideea că șansele 
actualei reuniuni general-europene de 
a duce la rezultatele așteptate sint in 
strînsă dependență de instaurarea 
unui climat constructiv, de respect 
reciproc, care să permită găsirea 
punctelor de înțelegere și conver
gentă. făcînd să prevaleze. într-ade
văr. ceea ce este în interesul tutu
ror popoarelor : pacea, securitatea și 
colaborarea.

Dumitru ȚINU

V

DUPĂ 50
Jarrow, octombrie 1936...
In această mică localitate din 

zona centrală a Marii Britanii, afla
tă la vărsarea riului Tyne, situația 
era mai grea decit in alte așezări 
ale tării. Criza economică afectase 
serios întreprinderile din localitate, 
ca si șantierele navale de pe estua- 

\ rul Tyne. Un mare număr de cetă
țeni se aflau de multe luni, alții 
chiar de citiva ani. fără lucru. 
Aproape nu exista familie care 

j să nu aibă cite una sau două per
soane înregistrate ca șomeri. Pre
lungirea recesiunii a înrăutățit și 
mai mult situația. In aceste condi
ții, șomerii din Jarrow au organizat 
o acțiune de protest ce avea să 
atragă atenția si. în același timp, 
admirația întregii țări. In diminea
ța de 5 octombrie, ei au pornit 
într-un marț spre Londra, tnfrun- 
tind condițiile vitrege ale toamnei, 
ei. au străbătut. în mai multe etape, 
distanta de 300 mile (480 km),.ajun- 
gînd în capitală, unde au predat 
parlamentului o petiție prin care 
cereau asigurarea dreptului la 
muncă.

Evocind acest memorabil eve
niment. reportera Barbara Machin, 
de la „Observer Magazine", rela
tează : „Deputata Ellen Wilkinson 
a cerut in Camera Comunelor să 
fie satisfăcută cererea participanti- 
lor la marț. Dar nu s-a intimplat 
acest lucru. In schimb, soarta oame
nilor s-a îngreunat. Cînd s-au în
tors acasă, s-au pomenit că li s-a 
tăiat pînă și ajutorul de șomaj".

...Jarrow. după 50 de ani.
La 1 octombrie 1986, de la Jar

row, exact din locul de unde a ple
cat marșul șomerilor acum cinci 
decenii, a început o acțiune similară 
de protest : marșul șomerilor spre 
Londra. „Jarrow — scrie acum re
portera de la „Observer Magazine"

DE ANI...
— este de mai multi ani in criză. 
Șantierele navale sînt in prezent 
pe punctul de a-și înceta activita
tea. Numărul șomerilor atinge acum 
aproape 30 la sută din întreaga for
ță de muncă. Printre șomeri se nu
mără și nepoții celor 13 supravie
țuitori ai marșului de acum 50 de 
ani".

Organizatorii acestei noi acțiuni a 
șomerilor, intitulată „Jarrow ’86“, 
sînt doi tineri absolvenți ai Uni
versității din Leeds — Richard 
Haswell și Simon Osborn. „Șoma
jul — a declarat Richard Haswell — 
a luat proporții și de aceea trebuie 
să arătăm autorităților gravitatea si
tuației. De la această idee am por
nit in organizarea acțiunii. Iar ca 
punct de plecare al marșului șome
rilor am ales tot localitatea Jar
row. intrucît aceasta a atras aten
ția asupra sa încă de acum cinci 
decenii".

In drum spre Londra, unde au 
ajuns după o lună de zile, parti
cipanta la marș au trecut prin 22 
de orașe importante, In fiecare din 
acestea desfășurindu-se manifesta
ții de protest la care au fost pre- 
zenți și numeroși localnici. Marșul 
„Jarrow ’86" al celor lipsiți de 
locuri de muncă s-a încheiat prin- 
tr-un miting în Hyde Park, unde 
cei care au luat cuvîntul au atras 
atenția guvernului asupra „nivelu
lui deosebit de ridicat al șomaju
lui" și au cerut să se ia măsuri 
urgente „pentru a se îndrepta si
tuația creată pe plan social".

In urmă cu 50 de ani participan
ta la acțiunea șomerilor n-au obți
nut, după cum se știe, satisface
rea revendicărilor formulate de ei. 
Vor fi, oare, mai norocoși stră
nepoții lor ?

N. PLOPEANU
i
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