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Orientările Congresului al Xlll-lea al P. C. R. - orientări 
fundamentale pentru progresul multilateral al patriei 

CREȘTEREA INTENSIVĂ Șl MODERNIZAREA 
- trăsături definitorii ale dezvoltării economiei românești 

în vederea înfăptuirii obiectivelor celui de-al Xlll-lea Congres al partidului, tre
buie să acționăm cu întreaga energie pentru îndeplinirea programelor privind dezvolta
rea intensivă și modernizarea întregii economii naționale, creșterea productivității 
muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor ma
teriale, de combustibili și energie, sporirea eficienței întregii activități.

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
S-A iNTiLNIT CU TOVARĂȘUL GORDON McLENNAN,

secretar general al P. C. din Marea Britanie

Obiectivul strategic fundamental 
stabilit de Congresul al Xlll-lea al 
partidului pentru actualul cinci
nal il constituie trecerea Româ
niei de Ia stadiul de țară in curs de 
dezvoltare la un stadiu superior, de 
tară mediu dezvoltată. Este un 
obiectiv cutezător, de însemnătate 
politică, economică și socială majoră, 
a cărui realizare corespunde pe de
plin intereselor vitale ale întregu
lui popor, este menită să asigure 
progresul multilateral al societății 
românești.

Strateg genial al intregii po
litic! a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fundamentat, ca 
o trăsătură definitorie, ca o orientare 
esențială a creșterii economice in 
cincinalul 1986—1990, strategia trece
rii de la dezvoltarea extensivă la cea 
.ntensivă. Onentarea fermă spre ac
centuarea dezvoltării economice in
tensive reprezintă, în fond, calea pri
mordială. trainică pentru înfăptuirea 
obiectivului strategic fundamental al 
acestei etape, pentru realizarea unor 
ritmuri susținute de creștere econo
mică, pentru sporirea mai rapidă a 
avuției societății, a venitului natio
nal și ridicarea, pe această bază, a 
nivelului de trai material și spiritual 
al poporului.

Trecerea la dezvoltarea economică 
intensivă reprezintă rezultatul firesc 
al acumulărilor cantitative care au 
avut loc în anii construcției socia
liste, al posibilităților oferite de ac

tualul potențial al economiei națio
nale. Orientările formulate in 
această privință de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se sprijină pe 
analiza cerințelor obiective ale legi
lor reproducției socialiste lărgite, a 
raporturilor dialectice dintre acumu
lările cantitative și necesitatea trans
formării lor într-o nouă calitate, 
precum și pe evaluarea critică a con
juncturii economiei mondiale. Toate 
aceste orientări fundamentale se re
găsesc din plin în Legea Planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pe perioada 
1986—1990.

Strategia dezvoltării ecopomice 
intensive în actualul cincinal înscrie 
la loc de frunte ampla acțiune de 
perfecționare a organizării și moder
nizare a producției în întreaga 
economie. în spiritul orientări
lor formulate de tovarășul 
Nicolae, Ceaușescu pentru fundamen
tarea și desfășurarea acestei acțiuni, 
în prima parte a acestui an au fost 
elaborate programe de măsuri pe 
ramuri, ministere, centrale și între
prinderi, iar la nivel național a fost 
adoptat de înaltele foruri de partid 
Si de stat Programul privind înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român pentru dezvoltarea 
intensivă a economiei naționale în 
perioada 1986—1990.

Concepută ca parte integrantă a 
procesului de înfăptuire a unei re

producții de tip puternic intensiv, 
această acțiune este menită să asi
gure valorificarea deplină a poten
țialului tehnic, material și uman 
existent în economia națională, să 
genereze mutații profunde de ordin 
tehnic, tehnologic și organizatoric în 
toate unitățile productive, in scopul 
realizării unor importante sporuri de 
producție și eficiență economică pe 
seama creșterii mai puternice a pro
ductivității muncii, ridicării continue 
a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, diminuării substanțiale a 
consumurilor materiale și energetice, 
a cheltuielilor de producție în an
samblu.

Suportul hotărîtor, fundamental al 
desfășurării acestei acțiuni de mare 
interes național, menită să determi
ne o adevărată revoluție in organi
zarea și funcționarea industriei și al
tor sectoare de activitate, să asigure 
accentuarea rolului factorilor inten
sivi, de eficiență ai dezvoltării eco
nomice — in scopul creșterii mai 
rapide a producției materiale și a 
venitului național — îl constituie 
înfăptuirea neabătută a noii revolu
ții tehnico-științifice, promovarea 
susținută a progresului tehnic prin 
extinderea largă a noilor tehnologii, 
a mecanizării, automatizării, roboti
zării și electronizării producției, con
comitent cu organizarea pe baze-mo
derne, științifice a proceselor de fa
bricație.

Eyidențiind cerința intensificării

de cercetare 
tehnologică 

progresului 
vitală a

științifică, 
și promo- 
tehnic, ca 
progresului

activității 
dezvoltare 
vare a 
prioritate 
economic în actuala etapă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
„Dezvoltarea intensivă, 
hotărîrilor Congresului 
impun să se pună in centrul întregii 
activități noua revoluție tehnico-ști- 
ințifică. In toate sectoarele trebuie 
să întărim legătura științei cu invă- 
țămintul și producția. Socialismul și 
comunismul se pot înfăptui cu suc
ces numai pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane în general".

De altfel, realizarea integrală și la 
termenele stabilite a obiectivelor de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic potrivit cerințelor aplicării 
măsurilor din programele de perfec
ționare a organizării și modernizare 
a proceselor de producție constituie 
o sarcină primordială a specialiștilor 
din acest domeniu. Sub conducerea 
de inaltă competență a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceausescu, actionind cu răspundere 
pentru infăptuirea acestor obiective, 
cadrele din activitatea de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică și 
proiectare și-au adus incă din acest

subliniat : 
înfăptuirea 
al Xlll-lea

MS-rea ANGELESCU
(Continuare in pag. a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit. marți, cu 
tovarășul Gordon McLennan, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie. care efectuează o vi
zită in tara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Gordon McLennan a 
mulțumit pentru posibilitatea de a 
vizita România, de a cunoaște reali
zările poporului român in edificarea 
noii societăți și a exprimat satisfac
ția de a se reîntî-lni si a avea un 
schimb de păreri cu secretarul gene
ral al partidului nostru în probleme 
privind relațiile dintre P.C.R. și P.C. 
din Marea Britanie. ultimele evoluții 
ale vieții politice mondiale, ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

în timpul întrevederii s-a procedat 
la o informare reciprocă cu privire 
la activitatea și preocupările actuale 
ale celor două partide. sublinii.ndu-se 
bunele raporturi statornicite între 
ele. S-a apreciat că lărgirea continuă 
a acestor relații contribuie la dezvol
tarea conlucrării prietenești dintre 
popoarele român și britanic, dintre 
țările noastre, servește cauzei păcii, 
destinderii și colaborării în Europa 
și în lume.

Abordînd aspecte actuale ale vie
ții politice mondiale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Gor
don McLennan au evidențiat perico
lele care amenință pacea. îndeosebi 
ca urmare a cursei Înarmărilor. în 
primul rînd a celor nucleare S-a 
apreciat că in actua’a situație in
ternațională. complexă si gravă, se 
tmovn# ca tdâte ‘ țările si popoarele, 
partidele comuniste si muncitorești.

forțele revoluționare și progresiste 
de pretutindeni, opinia publică. să-și 
intensifice eforturile pentru preîn- 
timpinarea unei catastrofe nucleare, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor stărilor de 
încordare și conflict, pentru relua
rea și consolidarea politicii de des
tindere. pace și înțelegere intre na
țiuni.

A fost subliniat faptul că pentru 
însănătoșirea climatului politic mon
dial un rol deosebit îl au statele 
europene, care trebuie să acționeze 
tot mai activ. în strînsă unitate, 
pentru a determina un curs nou în 
solutionarea problemelor complexe 
ale lumii de azi.

în acest cadru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reliefat necesi
tatea de a se întreprinde măsuri 
concrete pentru oprirea amplasării 
de noi arme nucleare în Europa, 
pentru retragerea celor existente, 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare și reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist din Marea Britanie a a- 
preciat. in acest context, importan
ța demersurilor și acțiunilor secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român consacrate păcii și 
dezarmării, in mod deosebit recenta 
hotărire de a reduce cu 5 la sută, 
pînă la sfîrșitul acestui an. arma
mentele. efectivele și cheltuielile 
militare, care demonstrează elocvent 
voința fermă a României de a 
sprijini prin măsuri concrete poli
tica de pace și dezarmare.

Subliniind că tara noastră spriji
nă ferm orice acțiune îndreptată spre 
obținerea unor succese reale oe ca

lea destinderii, securității si întări
rii păcii în lume. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a' reliefat necesi
tatea de a se face totul pentru ea 
înțelegerile la care s-a aiuns în 
timpul intilnirii sovieto-americane la 
nivel înalt din Islanda să fie fina
lizate. pentru a se realiza acorduri 
corespunzătoare în direcția elimină
rii rachetelor nucleare din Europa 
precum si în celelalte probleme ale 
dezarmării.

în cadrul convorbirii a fost pusă 
In evidentă necesitatea întăririi con
tinue a forței si unității mișcării co
muniste si muncitorești internaționa
le. oe baza respectării dreptului fie
cărui partid de a-si elabora de sine 
stătător linia politică, strategia Și 
tactica sa revoluționară. în confor
mitate cu condițiile concrete din fie
care tară, fără nici un amestec din 
afară. A fost evidențiată, totodată 
importanta dezvoltării și întăririi 
colaborării dintre partidele comunis
te si muncitorești, socialiste, social- 
democrate. dintre toate forțele pro
gresiste si antiimperialiste în lupta 
pentru pace, libertate și destindere 
în relațiile internaționale, pentru so
luționarea constructivă a marilor pro
bleme ce confruntă epoca noastră.

La întilnire au participat tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ion Stolan. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea. Jack 
Ashton, membru al Comitetului Exe
cutiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

întrevederea s-a desfășurat intr-n 
atmosferă cordială.

Unitatea, ideal de veacuri al poporului nostru, 
înfăptuit prin luptă și jertfă eroică

De-ar fi trăit să vadă împlinin- 
du-se Marea Unire din anul 1918, 
Nicolae Bălcescu ar fi putut folosi 
aceleași cuvinte prin care a infățișat 
rădăcinile adinei ale revoluției ro
mâne de Ia 1848, ea însăși una din 
marile etape ale luptei pentru uni
tatea națională : „Cauza ei se pierde 
in zilele veacurilor. Vneltitorii ei 
sint optsprezece veacuri de trude, 
suferințe și lucrare a poporului ro
mân asupra lui insuși". Marea Unire 
din anul 1918, în urma căreia s-a 
desăvirșit statul național român mo
dem. a fost, intr-adevăr. încununa
rea efortului îndelungat întreprins 
de un larg evantai de forte social- 
politice ale societății românești, ale 
căror acțiuni in direcția înfăptuirii 
unității naționale au fost expresia 
pe plan politic a unor legități ale 
istoriei.

Marea Unire era înscrisă, înainte 
de toate. în unitatea geografică a 
vechii Dacii, cu cetatea munților 
Carpați in mijlocul ei. coborind prin 
briul Subcarpaților. apoi acel al 
dealurilor, urmate de o parte și de 
alta de șesuri întinse. Intr-un adevă

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ ÎN ACȚIUNE

Dialog gospodăresc, eficient 

la tribuna obștii
Consultarea largă a maselor de oameni ai muncii, 

a întregului popor asupra principalelor probleme ale 
politicii interne și internaționale, asupra hotărîrilor și 
măsurilor ce privesc dezvoltarea țării, atragerea cetă
țenilor la elaborarea și înfăptuirea obiectivelor privind 
înflorirea localităților în care trăiesc și muncesc 
s-au încetățenit ca practici generale in societatea 
noastră socialistă. Pentru aceasta s-au creat și perfec
ționat, cu deosebire in ultimii ani, o structură demo
cratică originală și cuprinzătoare, un ansamblu de 
mijloace și metode pe cit de diferite pe atit de efi
ciente. „Putem spune că avem un cadru organiza
toric - atit la nivelul unităților economico-sociale, al 
orașelor și comunelor, cit și la nivel național - unic 
in felul său, care asigură participarea nemijlocită a

tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deose
bire de naționalitate, Io conducerea economiei, o vie
ții sociaie, o intregii societăți". Făcind această subli
niere, secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, arăta, în continuare : „Acum ho- 
tăritoare este funcționarea in bune condiții a acestor 
organisme, astfel incit elaborarea și infăptuirea poli
ticii interne și externe a statului să fie rodul gindirii 
și voinței colective o oamenilor muncii, a intregului 
nostru popor".

De aci, permanenta actualitate a întrebării - cum. 
funcționează și ce trebuie făcut ca să funcționeze 
mereu mai bine mecanismele de atragere larga a ma
selor de cetățeni la conducerea obștii ? Este subiectul 
rubricii „Democrația socialistă in acțiune".

Una din formele Prin care acțio
nează si se exprimă democrația 
noastră socialistă este „Tribuna de
mocrației". Instituită din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
această amplă și eficientă structură 
democratică se bucură de un larg 
ecou in rîndurile cetățenilor de la 
orașe si sate. De regulă lunar, in 
organizarea consiliilor locale ale 
F.D.U.S.. oamenii se întîlnesc cu ac
tiviști de partid si de stat, cu depu- 
tati. cu cadre din economie si din 
alte domenii, purtînd Împreună dia
loguri fertile asupra problemelor 
actuale de Interes obștesc, in În
cheierea cărora se stabilesc angaja
mente ferme, măsuri concrete si 
responsabilități precise privind ac
țiunile necesare si posibile. 

rat amfiteatru de relief armonios, cu 
o rețea hidrografică dispusă parcă 
anume să înlesnească legăturile intre 
locuitorii spațiului carpato-danuhia- 
no-pontic.

Marea Unire era însorisă apoi în 
unitatea limbii române, element 

68 de ani de la făurirea statului național unitar român
fundamental In definirea comunită
ții etnice românești si mijloc exce
lent de comunicare între membrii 
ei. O limbă, care, spre deosebire de 
atîtea altele, nu cunoaște variante 
regionale atit de diferite incit mem
brii aceleiași comunități etnice Să 
se afle în dificultatea de înțelegere 
cînd utilizează graiurile lor locale. 
Păstrarea limbii române, in condi
țiile străbaterii teritoriului vechii 
Dacii de către valurile succesive ale 
populațiilor migratoare, este una din 
mărturiile cele mai concludente ale

„TRIBUNA DEMOCRAȚIEI” i 
REGULARITATE, 
PUNCTUALITATE

în sectorul 3 al Capitalei — sector, 
practic, de mărimea unui oraș me
diu — ..Tribuna democrației" are 
loc In prima joi a fiecărei luni. Pre
ședinții comitetelor de cetățeni, ai 
asociațiilor de locatari, responsabilii 
de bloc, de scară. în general toți 
cetățenii știu că. hotărit si ire
vocabil. in această zi — fix la ora 15 
— sint așteptați la Clubul tineretu
lui ..Titan" pentru a participa la 
„Tribuna democrației".

Si oamenii vin. Am fost si noi da 
fată la „tribuna" din această lună 
ei i-am văzut. Erau vreo trei sute 
de participant!. 

continuității și unității românești 
in spațiul carpato-danubiano-pontic.. 
„Dacă va socoti cineva bine — scria 
italianul Antonio Bonfini in secolul 
al XV-lea — năvălirile necontenite 
ale sarmaților, goților, apoi năvăli
rile hunilor, ale vandalilor și gepizi- 

for, ale germanilor și longobarzilor, 
cum nu se va minuna că s-au păs
trat pînă acum între daci și geți 
urmele limbii latine ? Românii s-au 
luptat in așa fel, incit par a se fi 
războit mai mult pentru păstrarea 
limbii, decit pentru viață".

Marea Unire era înscrisă In unita
tea economică a teritoriului româ
nesc, acoperit de o rețea densă de 
drumuri între toate regiunile sale. 
Munții Carpați nu au constituit nici- 
cind o barieră, și prin păsurile lor 
sau peste culmile lor au existat zeci

— întotdeauna aveți asemenea a- 
sistentă numeroasă 1 — l-am între
bat. la sfirsit. pe tovarășul Gheorghe 
Daian. președintele Consiliului 
F.D.U.S. al sectorului.

— De fiecare dată. Oamenii vin 
fără nici o mobilizare specială, fără 
a mai fi anunțați. Vin fiind siguri 
că intîlnirea nu intîrzie. nu se ami
nă si nici nu se suspendă niciodată.

— Parcă nu toți au rămas pînă la 
încheierea adunării. Unii au mai 
plecat între timp.

— Ați observat Insă că au rămas 
toti atit cit s-au discutat problemele 
de interes general, pină cind s-au

Gheorghe MITROI
(Continuare in pag. a Il-a) 

de drumuri care au asigurat legătu
ra dintre Transilvania. Muntenia și 
Moldova. Nicolae Iorga a exprimat 
in chip sugestiv această unitate eco
nomică a spațiului românesc : „cea 
dinții unire a românilor a existat, . 
cind in capul cărturarilor nu răsări
se această idee, in unitatea perfectă 
a vieții economice, așternută pe 
unitatea perfectă a vieții generale, 
și Ardealul a intrat și el in această | 
viață prin intercirculația româneas
că : un singur corp, un singur sis
tem, am zice, virtos, prin care stră
bate același singe viu".

Marea Unire era înscrisă In unita
tea straturilor societății românești 
de pe tot întinsul vechii Dacii. Ace
leași obști țărănești, aceleași insti
tuții politice, administrative, milita
re și judecătorești, aceleași credințe 
șl datini făceau ca pe deasupra 
pluralismului statal (existenta mai 
multor state — Muntenia, Moldova. 
Transilvania. Dobrogea — in aria
Constantin CAZANIȘTEANU
(Continuare în pag. a V-a)

Din noua arhitectură a municipiului 
Miercurea Ciuc
Foto l Eugen Dichisesnu

REFERENDUMUL NATIONAL PENTRU PACE Șl DEZARMARE

Unanimă si fermă aprobare a politicii 
internaționale dinamice, realiste 

si constructive a României socialiste
Poporul român a fost consultat, 

poporul român și-a spus cuvîntul. 
O acțiune unică in felul ei in lume, 
pentru că este pentru prima oară 
cind un întreg popor, inclusiv o 
parte importantă a tinerilor care 
nu au incă dreptul la vot. dar sint 
vital interesați in asigurarea unui 
viitor pașnic și prosper, au parti
cipat la o asemenea consultare. 
Si toți, practic fără excepție, s-au 
declarat de acord cu reducerea, 
încă din acest an. cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor si chel
tuielilor militare ale tării. De peste 
17 milioane de ori. prin peste 17 
milioane de semnături poporul 
român a spus DA păcii și dezar
mării. făcind astfel. încă o dată, 
dovada celei mai înalte răspunderi, 
dovada unei neclintite si limpezi 
opțiuni intr-un moment de răspîn- 
tle în istoria umanității.

Referendumul s-a desfășurat In 
atmosfera de puternică efervescen
ță politică determinată de ideile 
fundamentale ale cuvîntării ros
tite la marea adunare popu
lară din Capitală de secre
tarul general al partidului. pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Prin analiza de 
o excepțională profunzime a situa
ției internaționale, prin tezele și 
orientările pe care le formulează, 
prin fundamentarea riguroasă a 
necesității trecerii la dezarmare, și 
In acest cadru, a reducerii înar
mărilor și cheltuielilor militare ale 
României,- prin îndemnul ca toate 
statele și popoarele să procedeze 
Ia .reduceri asemănătoare, cuvîn- 
tarea se Înscrie ca un îndreptar 
programatic de cea mai mare în
semnătate. ca o contribuție din cele 
mai prețioase la tezaurul gindirii 
social-politice și al acțiunii prac
tice contemporane.

Prin votul inimii și conștiinței 
sale, poporul român și-a exprimat 
ca un singur om adeziunea 
fierbinte, nețărmurită la stră
lucita inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, fiu! cel mai 
iubit ai națiunii noastre socialiste, 
militantul înflăcărat care și-a con
sacrat toate eforturile. întreaga 
energie nesecată binelui, fericirii 
și , demnității propriului popor, 
marele Erou al Păcii, a cărui 
neobosită acțiune in sprijinul drep
tului fundamental la viată, la 
existență al oamenilor șl națiuni
lor corespunde cerințelor și aspi
rațiilor celor mai arzătoare ale lu
mii in care trăim. Așa cum a sub
liniat Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prin rezultatele sale 
referendumul l-a oonstituit lntr-o 

puternică expresie a stimei, recu
noștinței și deosebitei prețuiri pe 
care întreaga noastră națiune le 
manifestă față de prodigioasa acti
vitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe arena mon
dială pentru promovarea cauzei 
păcii și dezarmării. Nu încape în
doială că in marea carte de istorie 
a omenirii această inițiativă de 
înaltă vibrație umanistă. care 
vine să încununeze demersurile 
necurmate ale României, ale con
ducătorului ei in Anul Internațio
nal al Păcii, va rămine pentru 
totdeauna înscrisă cu litere de aur. 
ca pildă vie a unei abordări noi. 
cutezătoare a problemelor ce pri
vesc nemijlocit prezentul si viito
rul omenirii.

Forța și vitalitatea acestei Ini
tiative. unanimitatea cu care a fost 
ratificată de întregul nostru popor 
constau tocmai in faptul că ea 
răspunde dorințelor sale celor mai 
fervente, dă glas voinței ce-i însu
flețește și hotăririi ce-i animă pe

IN NUMELE VIITORULUI
Cel mai de seamă cetățean 

al lașiului dintotdeauna, Mihai 
Eminescu, imagina in urmă cu 
115 ani acel dialog dintr-o ju
mătate de vers menit sd devină 
emblematic pentru voința și vo
cația poporului român : — „Ce 
vrei tu? — Noi? Bună pace!"... 
Se concretiza astfel exact, 
profund și elocvent, intr-o for
mulă la fel de simplă și de 
caldă, eterna năzuință către 
construcție pașnică pe care se 
'întemeiază însuși destinul na
țiunii noastre, de la Dunăre și 
Carpați. — „Noi ? Bună pace!" 
— iată versul memorabil care, 
deși n-a fost rostit ca atare la 
adunarea ieșenilor consacrată 
referendumului de la 23 noiem
brie, l-am simțit intinzindu-și 
aripa asupra tuturor luărilor de 
cuvint. A vorbit un reprezen
tant al constructorilor. A căror 
trudă a adus nouă și nestăvi
lită tinerețe orașului de pe cele 
7 coline. A vorbit un metalur
gist de la Combinatul de utilaj 
greu — impresionantă creație a 
„Epocii Ceaușescu". Un Erou al 
Muncii Socialiste dintr-o fermă 
zootehnică etalon ; și ea născută 
in anii socialismului. O studen
tă. O muncitoare de la între
prinderea de tricotaje „Mol

toți cetățenii patriei. S-ar putea 
afirma că poporul nostru a spus cu 
atîla fermitate DA acestei iniția
tive pentru că, de fapt, și iniția
tiva a răspuns prin DA aspirațiilor 
poporului, intereselor sale vitale.

Dintotdeauna poporul român a 
fost un popor iubitor de pace, care 
nu a luat niciodată in mină armele 
decit pentru a se apăra, un popor 
care nu a dorit decit să trăiască 
în bună înțelegere cu celelalte po
poare. Cele peste 17 milioane de 
semnături la referendumul de du
minică sint o puternică și strălu
cită confirmare a acestei vocații 
pașnice, adine înrădăcinate. însu
flețirea cu care -poporul nostru a 
semnat pentru DA oglindește, 
in modul cel mai expresiv. înțele
gerea conștientă a faptului, pu
ternic reafirmat de secretarul 
general al partidului in cuvîntarea

Romulus CĂPLESCU 
(Continuare în pag. a Vl-a) 

dova" înălțată intr-una din noile 
zone industriale ieșene. Un re
prezentant al orașului Pașcani, 
așezare ce s-a despărțit hotărit 
de imaginea și condiția tirgului 
ie odinioară. Destinele acestor 
oameni, strîns împletite cu desti
nele uzinei, facultății, orașului 
in care trăiesc și muncesc, se 
Împlinesc adine, nalt și 
adevărat, sub raza luminoasă 
a păcii. Și-n sala aflată 
alături de statuia lui Eminescu 
au răsunat mereu cuvintele 
Luceafărului poeziei române. 
Fără a fi spuse, s-au auzit și 
au rezonat adine in inimi și in 
conștiințe . „Noi ? Bună pace!".

Acesta a fost — și in ziua de 
duminică 23 noiembrie, ziua is
toricului referendum — sen
timentul suprem cu care, ase
meni intregului popor, oamenii 
muncii de pe plaiurile ieșene 
și-au exprimat unanim adeziu
nea de conștiință la strălucita 
inițiativă a României socialiste, 
a președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, spunind un 
DA hotărit păcii, viitorului de 
liniște, lumină și progres al 
umanității.

Mircea Radu IACOBAN
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DIN EXPERIENȚA MUNCII DE PROPAGANDĂ

LEGĂTURA CU VIAȚA 
-premisa eficienței activității politico-educative

în acest an, învățămintul politico- 
ideologic se desfășoară sub semnul 
unor exigențe deosebite, ăl cerinței 
sporirii continue a contribuției aces
tuia la aprofundarea și însușirea po
liticii partidului nostru, la mobiliza
rea comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de plan, a 
botărîrilor Congresului al XIII-lea, la 
dezvoltarea spiritului revoluționar. 
Pornind de la asemenea cerințe, am 
considerat utilă realizarea unei 
investigații în mai multe puncte 
de documentare politico-idcologi- 
că din municipiul BUCUREȘTI și 
județele ARGEȘ șl PRAHOVA, ln- 
teresîndu-ne. deopotrivă, de înzes
trarea acestora cu materialul docu
mentar necesar, ca și de felul în care 
aoesta este utilizat în activitatea po- 
litioo-eduoativă desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid.

Trebuie spus de la bun început că 
numeroase organe și organizații de 
partid au inițiat, încă din perioada 
premergătoare deschiderii noului an 
de invățămînt, schimburi de expe
riență La aceste puncte menite să 
ducă la cunoașterea si aplicarea ex
periențelor valoroase dobîndite in 
acest domeniu. în sectorul 6 din Ca
pitală, unde cel mai recent schimb 
de experiență a avut loc la între
prinderea Relon Panduri, printre 
ideile asupra cărora s-a stăruit în 
aoest cadru se numără cele privind 
îmbogățirea sl actualizarea fondului 
documentar, planificarea activității, 
modul in care consiliile de educație 
politică și cultură socialistă coordo
nează munca punctelor de documen
tare. acțiunile organizate in sprijinul 
propagandiștilor și cursanților de la 
invățămîntul politico-ideologic, al 
formării gindirii eoonorhioe. al edu
cației juridice. în județul Prahova, 
secția de propagandă a comitetului 
județean de partid a organizat 
schimburi de experiență la punctele 
de documentare oe funcționează în 
comunele Gorgota. Provița de Sus si 
Fintînele. în orașul Vălenii dc Mun
te. Cu aceste ocazii au fost prezen
tate formele șl mijloacele de valori

CITITORII NOȘTRI, CORESPONDENȚII NOȘTRI
Mobilierul

Comuna noastră, Grăniceri, ju
dețul Arad, se poate mindri cu 
frumosul său cămin cultural, care 
arc o sală de festivități spațioasă, 
sală de film etc. Pe scena acestui 
lăcaș de editură și educație, cu for
mații proprii de teatru, cor. brigadă 
artistică ș.a., au fost prezentate 
zeci și sute de spectacole, con
cursuri „Cine știe ciștigă", au fost 
organizate conferințe, întilniri cu 
diferite personalități etc. De la an 
la an și baza materială a căminu
lui cultural a sporit (mobilier, sta
ție de amplificare, instrumente 
muzicale etc. etc.).

Ceea ce vreau să semnalez este 
insă faptul că. de la o vreme, se 
manifestă neglijentă față de aspec
tul clădirii, față de îngrijirea și

Un inventar al
Sl în municipiul nostru. Cluj- 

Napoca, s-au făcut și se fac efor
turi, atît de către edili, cit si de 
către cetățeni, pentru înfrumuse
țarea și buna gospodărire a locali
tății, a tuturor cartierelor sale. în 
rindurile dp față dorim însă să 
semnalăm o Situație în contrast cu 
asemenea preocupări. Este vorba 
de așa-zisul „Parc central" a] mo
dernului cartier Mănăștur. Aici, pe 
terenul parcului, de mai bine de 
trei ani, de cind constructorul — 
Trustul antrepriză generală con
strucții montaj Cluj»— și-a înche
iat lucrările, au fost abandonate

PE TEME DE SEZON
Pînă la sosirea calendaristică a iernii mai sint puține zile. în 

unele județe, in diferite zone montane a și nins. Firește că tn aceste 
condiții problema aprovizionării cu combustibil devine de primă actuali
tate. Din scrisorile primite la redacție și din informațiile coresponden
ților aflăm că — pe ansamblu — aprovizionarea cu combustibil a de
curs șl decurge in 1986 cu mult mai bine față de anul trecut, deși în 
unele locuri se manifestă în continuare anumite lipsuri. Asupra acestei 
teme s-a organizat, cu sprijinul corespondenților ziarului, un raid tn mai 
multe localități.

SUCEAVA: REPARTIZAREA LEM
NELOR DE FOC — ÎN FUNCȚIE DE 
EVOLUȚIA CERINȚELOR 1 Avînd 
in vedere starea vremii din aceste 
zile, cmd nu numai in zona de mun
te a județului, dar chiar și în orașul 
Suceava a fulguit. problema aprovi
zionării populației cu combustibili so
lizi este urmărită îndeaproape de or
ganele localș.

Sintem la depozitul din Rădăuți. 
Unitatea — în general bine întreți
nuta — 'avea in etoc 150 tone de com
bustibil. Personalul unității, avînd în 
dotare un circular și două ferăstraie 
electrice ajuta pe toți doritorii să-și 
„mărunțească" lemnele. Aici exista 
și două tractoare cu remorci pen
tru transportul combustibilului la 
domiciliul cetățenilor care nu dispun 
de mijloace proprii de transport. Pe 
lingă cele 150 tone lemne de foc. în 
stoc 8e mai aflau 534 tone cărbune 
brichetat și 1 300 tone lignit nesortat. 
„Cantitățile acestea — ne spunea șe
ful depozitului — sint suficiente pen
tru aproximativ două săptămini. Pen
tru a putea satisface toate cererile, 
new mai trebui pînă la sfîrșitul a- 
niului aproximativ 1 000 tone lemne 
de foc, 1 000 tone lignit și 200 tone 
cărbune brichetat. Pînă acum n-am 
întiimptoat greutăți în aprovizionare 
si sintem siguri câ vom primi șl in 
continuare cantitățile necesare".

Cum decurge livrarea combustibi
lului propriu-zis ? Destul de fluent. 
De altfel, cererile nu mai sinf așa de 
numeroase, majoritatea oamenilor 
și-au rezolvat încă din vară-toamnă 
problema aprovizionării.

Depozitul de 'combustibil din Su
ceava. Aflăm că din cele 10 700 tone 
lemne de foc prevăzute pentru 1Ș86 
s-a primit pînă acum la depozite cea 
mal .maro parte, respectiv peste 9 500 
tone. Mai sint de primit 1 200 tone 
lemne. 1 600 tone cărbune brichetat 
și 2 400 tone lignit. De asemenea, la 
Suceava, sînt puse la dispoziția cum
părătorilor 5 tractoare cu remorci

Anchetă în municipiul București 
și județeie Argeș și Prahova

ficare a fondului documentar, preo
cupările pentru îmbogățirea acestuia,, 
modalitățile de lucru ale colectivelor 
de coordonare.

Concret, cum se înfățișează cîteva 
puncte de documentare acum, la în
ceput de nou an de studiu in învă- 
țămintul politico-ideologic ?

Pentru a răspunde acestei Întrebări 
am vizitat citeva unități economice. 
La întreprinderea ..Electrotehnica" 
din Capitală, la Combinatul pentru 
articole tehnice din cauciuc — Pitești 
atrag atenția numeroase planșe 
șl grafice care prezintă principalii 
indicatori ai activității de producție 
din cele două unități economice. Cu 
deosebire am reținut faptul că, date 
fiind însemnătatea și amploarea pro
ceselor de perfecționare a organi
zării și modernizare, o serie 
de planșe au fost consacrate în
fățișării obiectivelor concrete. oe 
secții sau ateliere, ale acțiunii de 
modernizare ; sint prezentate, ast
fel. operațiile care trebuie perfecțio
nate, utilajele sau tehnologiile oe 
trebuie înlocuite. termenele de reali
zare. eficienta lor economică, oa
menii care răspund de realizarea lor. 
în județul Prahova, comitetele oră
șenești de partid Băicoi. Comarnic, 
Urlați. Sinaia, comitetele comunale 
Vărbilău, Goirnet-Cricov. Cerașu, 
Păulești, Iordăcheanu si altele au 
reactualizat la rîndul lor fondul do
cumentar. au confecționat numeroa
se planșe privind dezvoltarea econo- 
mico-soclală a județului si a locali
tăților respective, obiectivele planu
lui în profil teritorial, sarcinile de 
plan ale fiecărei unități economice.

Alcătuirea unui fond documentar 
corespunzător, realizarea unor ma
teriale ilustrative Interesante consti
tuie doar primul pas în activitatea

itinerant
păstrarea bazei materiale a cămi
nului. Am in vedere geamurile 
sparte, jgheaburile de ia acoperiș 
căzute de mai multă vreme, curtea 
neîngrijită a acestuia. Pe de altă 
parte, și mobilierul a început să se 
degradeze, din cauza folosirii Iui 
necorespunzătoare, prin organiza
rea de nunți la căminul cultural 
sau datorită împrumutării și trans
portării mobilierului, tot în aceste 
scopuri, in. satul vecin ori în gos
podăriile unor cetățeni.

Oare ce părere au organele loca
le din comună despre aceste stări 
de lucruri 7

Petro BOTAȘIU 
profesor

••• neglijenței
tone de metal constînd in schele 
metalice, șine pentru macarale, 
boburi pentru ridicat, împreu
nă cu motoarele, containere, 
plăci din fier pentru cofraje gli
sante. țevi șl racorduri, conducte 
pentru diferite instalații si canali
zare. alcătuind un adevărat ..in
ventar al neglijenței".

Lăsate în voia intemperiilor, 
«ceste cantități de.-me tal ruginesc, 
in loc să fie folosite sau Să fie tri
mise oțelârfilor ca fier vechi. Ca 
urmare a unor sesizări anterioare, 
a fost adus un buldozer cu care 
s-au nivelat citeva hirtoape. îngro- 

pentpil transport, un circular pentru 
tăiat lemne si un IFRON pentru în
cărcat.

Pentru a afla de ce unele depozite 
din orașele județului — de exemplu 
Șiret — nu dispun de lemne în stoc.

Cum se desfășoară aprovizionarea 
populației cu combustibil ?

Rezultatele unui raid prin cîteva localități

ne-am adresat tovarășului llie Miro- 
nescu. șeful biroului combustibil și 
•materiala de construcții de la între
prinderea comercială de stat mixtă 
Rădăuți, unitate de care aparțin de
pozitele de combustibil din Întregul 
■județ. „Pină la această dată “ ne-a 
informat interlocutorul — noi am 
primit întreaga cantitate de lemne de 
foc prevăzută. La unele depozite ca 
cele din Șiret nu simt acum lemne l.n 
stoc deoarece cererile au fost mai 
mari decît anul trecut. De aceea, vom 
dirija cantități sporite spre aceste de
pozite. Cererile pentru suplimentarea 
cantităților de combustibil au fost ex
pediate si așteptăm marfa".

PRAHOVA : NEREGULI MAI 
VECHI, CU „MOTIVAȚII" NOI. Din- 
tr-o convorbire pe tema aprovizionă
rii populației cu combustibili solizi, ou 
tovarășul Toma Păun, director ad
junct al întreprinderii comerciale de 
stat pentru mărfuri industriale — 
Ploiești am reținut faptul că. în com

punctelor de documentare. hotări- 
toare fiind acțiunile politicd-ideolo- 
gice și educative organizate aici, 
forța lor de penetrație in conștiințe, 
puterea lor de a convinge, de a mo
biliza. La întreprinderea „Electro
tehnica", la punctul de documentare 
are - loc instruirea propagandistiftor 
și colectivelor de agitatori : la aceste 
instruiri, după cum ne spunea to
varășa Adriana Călărașu. responsa
bila punctului, iau parte, de regulă, 
cadre de conducere din întreprindere 
oare supun atenției acestora proble
me privind stadiul realizării sarci
nilor de plan, folosirea timpului de 
lucru. înnoirea sl modernizarea pro
ducției, calitatea produselor, gospo
dărirea materiilor prime, materiale
lor si energiei etc. Tot aici au loc 
dezbateri, mese rotunde a căror te
matică este axată pe probleme prio
ritare ale muncii colectivului Între
prinderii : utilizarea rațională a ca
pacităților de producție, folosirea cu 
maximum de randament a timpului 
de lucru, realizarea în condiții de 
înaltă calitate și la termen a pro
ducției pentru export, intensificarea 
activității de recuperare, recondițio
nase și «folosire a tuturor materia
lelor ; au fost organizate dezbateri 
pe marginea legii calității, a preve
derilor legale privind productivita
tea muncii, noul mecanism econo- 
mico-financiar, gospodărirea și paza 
bunurilor întreprinderii, apărarea 
avutului obștesc. La Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Pitești, 
așa cum ne Spunea tovarășul Pavel 
Dumltrache, secretar adjunct al co
mitetului de partid, intre acțiunile 
desfășurate la punctul de documen
tare se numără dezbaterile privind 
modernizarea producției și asimila
rea unor produse noi.

pîndu-se (îl) sub pămînt o part» 
din aceste materiale.

Pentru a se înlătura o astfel de 
risipă și a reda terenului un as
pect plăcut, rugăm și pe această 
cale să fim sprijiniți să curățăm 

Pe scurt, din scrisori
• Om3K’« muncii. Colectivul I.E.F.M. „Navrom" — Constanța a săr

bătorit recent ieșirea la pensie, după 42 de ani de serviciu pe navele ma
ritime, a mecanicului-șef instructor Stanciu Lipan. Bogata sa experiență 
și măiestrie profesională le-a înpărtășit și celor cu care a lucrat. Iar 
acum a predat ștafeta fiului său. Eugen Lipan. Inginer constructor naval, 
in prezent șef mecanic secund pe nava „Buziaș". (Șerban Gheorghiu, Constanța).

• Producție suplimentară. Deși intrată în funcțiune de circa doi ani 
și jumătate, secția de site moleculare S.P.X. din cadrul Combinatului de 
produse sodice Govora este fruntașă in întrecerea socialistă pe unitate. 
Prin străduința și hărnicia muncitorilor de aici, anual se obțin circa 300 
tone produse suplimentare peste capacitatea secției. (Alexandru Rezea, 
tehnician).

• Vagoane pentru nefumătorl, șl nu prea. Atît timp cit nu se va in
terzice fumatul și pe culoarele vagoanelor C.F.R. rezervate nefumătorilot 
nu se poate asigura respectarea efectivă a destinației acestora. Chiar dacă 
în compartimente nu se fumează, călătorii tot Inhalează fumul intrat din 
belșug de ne culoare. (Dumitru Alexandru, inginer. Ploiești).

• Plante medicinale cit mai multe. La depozitul „Plafar" din Tirgu 
Frumos, județul Iași, au fost înmagazinate din producția acestui an circa 
1 000 tone plante medicinale și alte produse naturale destinate sănătății 
oamenilor. în acțiunile de Strîngere a plantelor medicinale s-au evi
dențiat cooperativele agricole de producție Ruginoasa și Butea, precum 
și ocoalele silvice Dobrovăț și Iași. (Dumitru Păpușoiu, Tirgu Frumos, 
județul Iași).

• Instalații pentru produs... rugină? Pe platforma petrolieră din Turbu
rea, viitor oraș al petroliștilor gorjeni, s-au montat unele instalații pen
tru desulfurallzarea gazului metan ce se găsește in amestec cu sulf. Cei 
care le-au montat au „uitat" insă să le Si pună in funcțiune, astfel că In 
loc să fie utilizate in scopul pentru care au fost aduse, instalațiile res
pective produc... rugină. (Iuliu Preda, Ctaiova).

parație cu aceeași perioadă a anului 
trecut, organizarea și desfacerea au 
cunoscut o considerabilă îmbunătăți
re. Ca principal argument : oină la 
data respectivă, aproape 90 la Mită 
dintre cei programați primiseră can
titățile de combustibil solicitate. 
„Pină la sfirșltul lunii noiembrie vom 
rezolva cea mal maro parte a Soliei- 
tăriloL a continuat interlocutorul 
nostru, urmind ca in decembrie să 
satisfacem si Ultimele cerințe. Actlo- 
nind pentru acoperirea cu întregul 
fond de marfă, ne preocupăm, in na
ratei. de pregătirea livrărilor din anul 
viitor".

în cadrul raidului efectuat prin 
mai multe depozite din județul Pra
hova. am putut constata. In general, 
o activitate bine organizată, solicitu

dine din partea lucrătorilor, preocu
pare ca intr-un timp cât mai scurt să 
fie rezolvate cit mai multe cereri. 
„Timpul rece ne obligă să răspundem 
prompt la solicitările cetățenilor — 
ne spunea Marin Fu.rniga, șeful de
pozitului nr. 10 Ploiești — astfel ca. 
pină la sfirșitul lunii noiembrie, să 
ne onorăm * țoale comenzile — deși 
unitatea se află intr-o renovare com
pletă".

într-adev&r, din discuțiile oe car» 
le-am avut cu cițiva cetățeni, am a- 
t'lait că lucrătorii depozitului „sînt o- 
peratlvi. se străduiesc Sâ vină in ln- 
tîmpinarea cerințelor". Aprecieri ăse- 
m.-lrtătoare am putut consemna si re
feritor la depozitele din Vălenii de 
Munte, Mizil și Brazi,

Din păcate, mai persistă unele ne
reguli, care îngreunează desfășurarea 
acestei activități. In primul rind, este 
vorba de faptul că unele Instituții, 
care, deși au fost înștiințate șl pro
gramate încă din vară să-și ridice 
cantitățile repartizate, totirzie ridica

Investigația noastră a arătat că 
mai sint Încă multa de făcut pentru 
ca punctele de documentare politi- 
co-ideologică să reprezinte cu ade
vărat centre ale pregătirii propagan
diștilor și cursanților de la invăță
mîntul politico-ideologic, ale altor 
activități politico-educative țintind 
formarea conștiinței noi. socialis
te. Astfel, consiliile comunale de 
educație politică și cultură socia
listă din comunele Ghergbița, Ti- 
nosu. Balta Doamnei. Poenarii 
B unchi din județul Prahova nu con- 
stituiseră pînă la data anchetei 
noastre colectivele de coordonare 
ale punctelor, nu reactualizaseră in 
totalitate fondul documentar, nu 
elaboraseră materialele ilustrative 
necesare. Și la punctele de docu
mentare din întreprinderile prin 
cane am trecut se simte nevoia ușu
rării accesului la sursele documen
tare cele mai proaspete, prin alcă
tuirea si aducerea „la zi" a unor fi
șiere tematice, prin realizarea unor 
mape documentare axate pe princi
palele probleme asupra cărora stă
ruie activitatea politioo-educativă. 
(Un Început bun există in arest Sens 
la „Electrotehnica", unde s-au alcă
tuit trei-patrU asemenea mape do
cumentare). După cum materialele 
existente ar trebui 8ă depășească 
stadiul prezentării citorva cifre sta
tistice privind dinamica unor indica
tori de plan șl să încerce să desci
freze căile și modalitățile concreta 
prin care în unitatea respectivă Se 
pot obține rezultatele dorite. Ex
periențele valoroase înfățișate âici, 
ca și neajunsurile semnalate vin 
să releve cerința ca, în con
textul preocupărilor privind sporirea 
forței de inrîurire a învățămîntului 
politico-ideologic, organele și or
ganizațiile de partid să acorde aten
ție dotării corespunzătoare ă punc
telor de documentare politico» 
ideologlcă. sporirii contribuției aces
tora la realizarea unor acțiuni poli
tico-educative de înaltă ținută, cu 
profund ecou in conștiințe. (Repor
teri și corespondenți •) „Scinteii").

și să înfrumusețăm parcul, iar ma
terialele abandonate să fie recupe
rate în întregime si valorificate.

Comitetul asociației locatarilor, 
bloc L, cartier Mănâștur, 
Cluj-Napoca

rea acestora, creind astfel greutăți 
activității depozitelor, dar șl solicită
rilor cetățenilor respectivi. Iată un 
exemplu : consăiui oopular al comu
nei Gura Vitioarei a făcut cunoscut 
întreprinderii comerciale de stat pen
tru mărfuri industriale Ploiești, la 
data de 1 aUgust 1989, că „ha a putut 
ridica combustibilul in trimestrul II 
din lipsa mijloacelor de transport", 
iar cind și-a procurat asemenea mil
ioane n-a mai găsit la depozit com
bustibil. tn aceeași situație se găsesc 
consiliile populare ale comunelor A- 
riceștl, RahtivanL Beroeni. Blejoi. Iz
voarele și altele, care, neridicindu-șl 
le timp combustibilul, Încurcă acum, 
in pragul iernii, activitatea depozi
telor.

Printre neregulile care mai persistă 

sînt și defecțiunile tn privința trans
portului combustibilului de la depo
zit la domiciliul cetățenilor. Proprie
tarii de atelaje, „beneficiind" de fap
tul că nu sint afișate tarife pentru 
Serviciile prestate, impun cetățenilor 
sume cate ajung uneori la peste 50 la 
sută din valoarea combustibilului 1 
La depozitul nr. 112 Brazi am 
lntîlnit șl un alt aspect (ne
regulă veche într-o haină nouă) : 
Nicolae Aldea, posesorul auto
turismului „Dacla-1300" nr. 2-PH- 
5984 si-a confecționat o remorcă ou 
Care transportă combustibil la solici
tările cetățenilor. L-am Întrebai care 
este prețui unui transport 7 „O sută 
de lei său două sute cind distanta 
este mal mare". Ne-a indicat numele 
unui cetățean pe care, „cu amabili
tate l-a âtutat" sl căruia susținea că 
i-a cerut 100 de lei. tn realitate, l-a 
„taxat" cu 300 lei 1 In același fel a 
procedat ei șoferul Ion Dodoc de pe 
mașina cu numărul 41-PH-2253.

UNITĂȚI TURISTICE 
ÎN JUDEȚUL ARAD

în județul Arad, unitățile tu
ristice amplasate in locuri pitorești 
dispun de condiții dintre cele mal 
bune de cazare și masă în orice 
sezon. Astfel, hotelul „Crișul" din 
localitatea Chișineu Criș are un 
restaurant spațios cu terasă, cafe- 
bat și o braserie, precum și camere 
confortabile pentru două persoa
ne. Hotelul „Sebiș" din localitatea 
cu același nume este situat la 81 
km de Arad. Unitatea are 48 
locuri de cazare de categoria I, un 
restaurant cu terasă, cafe-bar, bar 
de zi. braserie. în apropiere se 
află locuri pitorești și de interes 
istoric, precum și stațiunea Mo- 
neasa.

La o distanță de 86 km de Arad, 
hanul „Săvirșin" asigură vizitato
rilor 60 locuri de cazare în camere 
confortabile, un restaurant cu te
rasă și o braserie. în Ineu, la 42 
km de Arad, hotelul „Moara cu 
noroc" dispune de 46 locuri de ea- 
zare, restaurant cu terasă, bar de 
ti și o cofetărie cu laborator pro
priu. Hanul „Sălașul de la răs
cruce" situat in zona de agrement 
a orașului Arad, oferă condiții

Dialog gospodăresc, eficient la tribuna obștii
(Urmare din pag. I)

tras concluzii asuvra acestora. pih6 
s-au decis măsurile. Este un obicei 
la noi : începem cu problemele, de 
interesul cel mai larg si apoi se 
trece să Se dialogheze asupra unor 
chestiuni mai particulare — care pri
vesc doar un bloc sau o stradă sau 
numai un cetățean. Și e firesc ca 
acela care si-a expus problema șl a 
primit răspuns să plece după aceea. 
Nu vedem nimic rău in aceasta ; 
dimpotrivă, oamenii — nefiind ne
voit! să asiste și la discutarea unor 
aspecte care nU-i interesează direct
— știu că nu îsi consumă mult timp 
si ÎSI pot vedea si de alte treburi. 
Și-apoi. în felul acesta, se mai cre
ează spațiu ca între timp, pe măsură 
ce unii pleacă, alții să vină ridicînd 
problemele lor. ale străzii sau ale 
blocului unde locuiesc. Fiindcă, ați 
văzut, reprezentanții autorităților din 
sector rămin eu toții pînă la sfîrșit. 
Dină se epuizează toate problemele
— generale sau particulare.

...Am văzut, intr-adevăr, Si pre
ședintele consiliului F.D.U.S., și pri
mul vicepreședinte al consiliului 
popular, si reprezentanții de sector 
ai altor instituții care lucrează cu 
publicul - G.I.G.C.. A.D.P.. Î.C.A.B., 
I.C.R.A.L., I.D.JS.B.. I.C.S. Alimenta
ra, I.C.S.A.P., ca și miliția, procura
tura și judecătoria — au rămas cu 
totii nînă ce au fost elucidate pro
blemele ridicate, prin simple între
bări sau prin intervenții la discuții 
de către participant.

în felul acesta, procedîndu-se in 
spiritul profund democratic în care 
a fost gîndită si instituită o aseme
nea formă de dialog la tribuna 
obștii, s-au abordat, clarificat ori 
chiar soluționai pe loc o seamă de 
probleme ediiitar-gospodăresti. Cetă
țeni ori reprezentanți ai cetățenilor
— ca Ioan Niculcea. Augustin Opriș, 
Ion Penciu. Constantin Toader. 
Paraschiv Trandafirescu, Dumitru 
TUrcan. Andrei Vizitiu si încă 
alții — dintre cei 23 care au 
luat cuvintul — au primit răspun
suri ce au însemnat rezolvări pe loc

‘ (nrin măsuri stabilite atunci. împreu
nă cu factorii răspunzători aflati in 
sală) sau asigurări pentru soluțio
nări cu termen... cel tirziu pină la 
proxima întrunire publică de acest 
fel.

APLICAREA DECIZIILOR - 
STIMULENTUL INIȚIATIVELOR 

cetățenești
De fiecare dată, la ordinea 

de zl este înscrisă — pe lingă 
informarea sau informările planifi
cate. oe lingă punctul cel mai im
portant rezervat dialogului cu cetă
țenii — și o scurtă „Dare de seamă 
asupra modului in care au fost so
luționate sesizările și propunerile 
cetățenești formulate la «Tribuna de
mocrației» precedentă". Spre exem
plu. de data aceasta, s-a raportat 
următoarea situație : La „Tribuna 
democrației" de 101 2 octombrie au 
fost făcute 50 de sesizări și propu
neri. care au fost grupate oe do
menii si repartizate sure analiză 
factorilor competenți de la Î4 între
prinderi cu profil edilitar gospodă-

, BUCUREȘTI : ACTIVITATE EFI
CIENTA, DAR $1 CÎTEVA RES
TANȚE. Un raid prin depozitele de 
combustibili din Capitală a reliefat 
aspectul dominant pozitiv tn cere so 
desfășoară aprovizionarea populației 
cu acest produs. La dispoziția 
cetățenilor se află zilnic zeci 
de mijloace de transport. Nu mai 
există, ea in alțf ani, șiruri de oa
meni așteptînd să se intereseze cînd 
anume Ie va SO81 la domiciliu com
bustibilul plătit.

Totuși, am primit la redacție unei» 
sesizări de la cetățeni cărora nu le-au 
sosit încă lemnele sau cărbunii ce 
urmau să le fie livrați incă din vară. 
(Asemenea sesizări le-am primit do 
la o parte din locuitorii cartierelor 
„Progresul" si „Obor"). Pentru că e- 
rau in special vizate unitățile cu nr. 
401 șl 204. le-am vizitat. La depo
zitul nr. 204 (șeful unității — Ion 
DrUgan) aflăm că, datorită mo
dului defectuos în care a lucrat 
vechiul șef de unitate (dewtitudt), mai 
are încă de onorat pesta 500 de ce
reri de lemne si cărbuni. Depozitul 
va face eforturi mari, așa incit să 
poată livra in cel mai scurt timp toa
tă cantitatea de combustibil Cerută Ș* 
achitată de beneficiari. Aspecte simi
lare — restante Jn livrări — am lntîl- 
nit și la depozitul nr. 401 din „Pro
gresul", unde se impun măsuri ime
diate pentru urgentarea livrărilor. 
Mzișlni de transportat sint. depozitul 
are personal suficient, nu există nici 
un motiv ca să se tăfăgâheze livră
rile respective 1

îh încheiere, reamintim conducerii 
Întreprinderilor de specialitate că în 
această perioadă depozitele de com
bustibil aiu datoria să lucreze — asa 
cum s-a stabilit — ca In campanie, 
cu program prelungit, atît in zilele 
de lucru, cit și în Sărbătorile legale 
cu toate forțele de care dlsbun, incit 
în cel mai scurt timp, unității® să se 
poată achite de toate cererile înre
gistrate. în același timp, consiliile 
populare. Inspecția comercială de 
stat, echipele de control al oameni
lor muncii au datoria să urmărească 
mal îndeaproape si acest sector dc 
bază al aprovizionării populației. Să 
1a măsuri concrete si neintirztate 
pentru Înlăturarea deficiențelor.

Gheorghe GRAURE 
Ioan MARINESCU 
Sava BEJiNARlU 
corespondenții „Scinteii*

pentru un popas agreabil, dispu- 
nind de 64 locuri de cazare în ca
mere cu confort de categoria I, un 
restaurant, o braserie, un cafe-bar, 
precum și terenuri de tenis, volei, 
popice, biliard. Tot în județ se poate 
face un popas plăcut la hanul „Vin- 
ga“. situat în mijlocul unui crîng. pe 

resc : dintre eie. 28 au fost rezol
vate. 11 mai sînt ih curs de rezol
vare. una nu s-a confirmat ; la 10 
nu s-a primit încă răspuns. în con
secință. unitățile G.I.G.C.. întreprin
derea „Flacăra Roșie" și Fabrica de 
pline Titan —■ datoare cu măsuri 
sau răspunsuri către cetățeni — au 
fost atenționate public. Conform u- 
zantei. joi 4 decembrie va fi pre
zentată cetățenilor și situația solu
ționării sugestiilor făcute de ei joi 
6 noiembrie 1

După cum se vede — cu toate că 
nu întotdeauna se răspunde (faptic) 
cu promptitudinea cuvenită la Sesi
zările si sugestiile cetățenilor — în 
general, consiliul popular al secto
rului trei urmărește în mod stărui
tor eficienta dialogurilor cetățenești 
din cadrul „Tribunei democrației".

Desigur că si in alte sectoare ale 
Capitalei, ca și în alte localități ur
bane Sau rurale, există numeroase 
experiențe, poate chiar mai bune. O 
serie de constatări nemijlocite fă
cute în ultima vreme în diferite 
locuri din tară, ca si convorbirile cu 
cetățeni, sau cu factori locali ne-aU 
arătat. în aceiași timp, că — ne lin
gă experiențe bune — in organizarea 
„Tribunei democrației" și-au făcut 
loc si persistă unele neimplinirl sau 
deficiente care ar putea și ar trebui 
să fie înlăturate Pentru ca această 
importantă instituție democratică sâ

De o sută
„Casă de piatră" — 

urarea tradițională 
rostită cu firească e- 
moție la întemeierea 
unei noi familii — in- 
eepuse să fie mai rar 
auzită la Săliștea Si
biului. Oamenii har
nici și întreprinză
tori, mai ales tineri 
intrați pe porțile larg 
deschise ale Școlilor, 
învățau „meserii de 
oraș" — și la oraș ră- 
mîneau. Sibiul în
deosebi era un „mag
net" puternic.

...Pînă cind tot mai 
multe propuneri ale 
cetățenilor de a se re
învia vechile tradiții 
șl meșteșuguri (în 
1982 săliștenij au săr
bătorit centenarul în
ființării asociației 
„Reuniunea meseria
șilor") au fost ma
terializate prin Înfi
ințarea unor unități 
de mică industrie și 
prestări de servicii, 
cit și secții ale unor

La gura sobeL
P« data de 19 mai 

a.c„ Paul Mitriu din 
București, str, Schitu 
Măgureanu nr. 7, ap. 
5, a făcut o cerere — 
înregistrată la centrul 
nr. 5 I.C.R.A.L. Paju
ra cu nr. 105 — prin 
care solicita repararea 
a trei sobe deteriorate 
ca urmare a uzurii 
înaintate. lată că nici 
după mai bine de 
(ase luni, acum în 
prag de iarnă, lucra
rea nu a fost execu
tată, De ce T

tn Mod normal ar fi 
trebuit — așa cum este 
organizat circuitul ce
rerilor — ca după pri
mirea hirtiei, tehni
cianul centrului 
I.C.R.A.L. să se depla

Cînd se vinde marfa ?
Un călător care 

etrăbate străzile stră
vechiului vad comer
cial al Brașovului și 
poposește in fața vi
trinelor, aflate unele 
lingă altele, nu poate 
tă nu fie șocnt de nu
mărul deosebit de 
mare al magazinelor 
care au atîrnatâ la usă 
plăcuta CU Inscripția : 
„închis. Primim mar
fă". Se pare că un re
cord absolut tn mate
rie deține magazinul 
„Articole de uz cas
nic" — unitatea 272. 
din Strada Republicii. 
Părerea ne este con
firmată de o gospo
dină care privește cu 
consternare plăcuța 
prohibitivă.

Autorii risipei erau... gospodarii apei
Surprinde titlul ? 

Atunci, tată faptele. 
Lingă grădinița nr. 57 
din cartierul Drumul 
Taberei S-a produs un 
banal accident la o 
conductă de apă — o 
fisură. Cînd s-ă pro
dus 1 Ei, de aici înce
pe povestea... risipei. 
S-a produs în urmă 
cu peste 40 de zile. De 
atunci, nărăvașa con

de ori „Casă
întreprinderi republi
cane. în cadrul coo
perației de producție, 
achiziții și desface
re a mărfurilor, s-au 
dezvoltat ateliere de 
confecții metalice, iar 
in cooperare cu În
treprinderea „Balan
ța" — Sibiu, o unitate 
service pentru re
parații la toate ca
tegoriile de autotu
risme, cit și de trac
toare și mașini agri
cole. Plus citeva zeci 
de ateliere cu profile 
variate : croitorie, co- 
jocărie, înrămat ta
blouri, îmbuteliat 
sucuri răcoritoare etc. 
Utile și eficiente s-au 
dovedit a fi șl cele 
două secții de prestări 
Servicii în construcții, 
ca șt crescătoria de 
pui. Valoarea pro- 
ducției-marfă a uni
tăților de industrie 
mică a ajuns să de
pășească 140 milioan» 
de lei, la care se a-

seze la fata locului, 
să constate oportuni
tatea reparației, dună 
care, pe baza refera
tului întocmit de teh
nician, serviciul teh
nic al întreprinderii 
să aprobe execuția 
lucrării, Incit in ma
ximum o lună de zile 
cetățeanului sd i se 
comunice dacă 1 se va 
face lucrarea solicita
tă și cind anume.

Ce s-a intimplat in 
realitate ? Deși peti
ționarul a revenit da 
mai multe ori la cen
trul I.C.R.A.L., intere- 
slndu-se ' de soarta 
cererii sale, tehnicia
nul căruia i s-a re
partizat hirtla (Pe
trescu Aurel) n-a ca-

E a treia zi la 
rind, a treia zi cind 
vin și dimineața, și 
după-amiaza să-mi 
cumpăr oeva pentru 
casă. Dar e închis 
mereu. Cică se pri
mește marfă. Mă În
treb : cind or fi vîn- 
zînd marfa pe care o 
primesc Întruna ? I 
Și unde mai înghesuie 
ceea ce primesc dacă 
In loc să vindă tin 
mereu închis ? !

De fapt, marfa se 
primește în decurs 
de o oră șl se aran
jează cite o zi întrea
gă. cel puțin. Privim 
înăuntru prin vitrină 
și avem impresia 
unor mișcări derula
te ca in cinemato

ductă trimite pe ...apa 
simbetei zeci de metri 
cubi de apă pe zi, sub 
privirile neputincioase 
ale cetățenilor. Dar 
I.C.A.B.-ul. instituția 
specializată in gospo
dărirea apei, ce spu
ne ? Una și bună : 
„Acum n-avem mașini 
pentru intervenție. 
Mai reveniți, mai te
lefonați".

drumul național Arad—Timișoara, 
la hotelul „Lipova" din orașul cu 
același nume, la 1 km distanță de 
stațiunea balneoclimaterică Lipo
va. precum și la hotelul „Nădlac" 
la 45 km de Arad.

In fotografic : hotelul „Crișul" 
din localitatea Chișineu Criș, ju
dețul Arad.

funcționeze peste tot si întotdeauna 
cu eficienta scontată. Este vorba, 
printre alteie. de insuficienta punc
tualitate sau lipsa de ritmicitate (am 
intilnit cazuri cind se organizează 
nu lunar — cum s-a indicat initial 
— si nici trimestrial, ci semestrial 
sau anual); de manifestări ale pasi
vității ; Confundarea eu alte acțiuni 
(sint considerate „Tribune ale de
mocrației" si diverse adunări ale oa
menilor muncii, chiar... ședințe de 
sindicat sau întilniri ale deputatilor 
cu alegătorii) ; schematizarea excesi
vă a ordinii de zi, respectiv ordine de 
zi rapidă si prestabilită, fără a mai 
rămîne timp si pentru dialogul pu
blic — care este rațiunea de a fi a 
tribunei ; eficienta scăzută (fie din 
pricina insuficientei receptivități 
fată de opinia cetățenilor, fie din 
lipsa măsurilor efective ce-sa im
puneau).

„Tribuna democrației" — acolo 
unde a fost și este organizată bine — 
sl-a dovedit din plin viabilitatea si 
eficienta. Nevoia ridicării in conti
nuare a calității si eficientei sale — 
în sensul stabilit initial — impune, 
prin urmare, ca peste tot să fie or
ganizată bine. Si permanentizată !

Pentru aceasta, o contribuție bine
venită ar putea s-o atbă și schim
bările de expert!at*‘intre consiliile 
F.D.U.S. de la nivelul sec .oarelor Ca
pitalei, ale localităților. E o sugestie I

de piatră"
daugă peste 20 mi
lioane realizate in a- 
cest an de unitățile 
de prestări servicii, 
în Siliște ființează 
între altele o sec
ție de strungărie a în
treprinderii de uti
laje și piese de 
schimb I.U.P.S. — Si
biu și o fabrică de 
marochinărle, pendin
te de Întreprinderea 
„13 Decembrie" — Si
biu. Vîrsta medie a ce
lor peste șapte sute de 
oameni ai muncii de 
la această fabrică, 
dintre care 600 femei, 
este de 21 de ani.

A întinerit Săliștea 
șl, o dată cu aceasta, 
s-a reinnodat firul 
frumoaselor tradiții 
de a Întemeia familii 
trainice. în numai 
cinci ani s-au înte
meiat o sută de fa
milii ; de o sută de 
ori oamenii au rostit 
urarea „Casă de pia
tră i". (C. Bordcianu).

tadixit nici măcar «d 
facă referatul de spe
cialitate. $i uite-asa, 
timpul a trecut, vre
mea rece a sosit, pini 
cind... Pină cind a 
fost sesizată de către 
„Scinteia" conducerea 
I.C.R.A.L., care a dis
pus anchetarea cazu
lui. Rezultatul : „Teh
nicianul Petrescu se 
face vinovat de intir- 
zierea lucrării, fapt 
pentru care a fost 
sancționat adminlstra- 
tiv“.

Dar oare sancțiunea 
— sperăm severă ! — 
dată celui vinovat va 
putea „ține de cald“, 
in locul sobelor care 
au rămas nereparate T 
(Mlhai IoneBCu).

grafie. cu încetini
torul.

N-am putut afla 0- 
rarul acestui magazin. 
Pentru că se află În
scris pe reversul plă
cuței cu pricina deci 
cu spatele spre stradă, 
spre cetățeni. Proba
bil e ■ asemănător cu 
al tuturor magazine
lor din jur : 10—18. Si 
consemnăm părerile 
cetățenilor care spun 
că n-ar fi rău dacă 
aranjarea mărfii s-ar 
face înainte sau dună 
aceste ore. Ca să se 
poată nune un even
tual afiș : „10—18.
Deschis. Vindem 
marfă". (Gh. Atana- 
siu).

Si uite așa au trecut 
cele peste 40 de zile. 
Timp in care un meș
ter al I.C.A.B.-tiIuf 
putea ajunge pină la 
locul cu pricina și că
lare pe... un melc. Dar 
dacă I.C.A.B.-ul vrea 
să risipească, cine-1 
poate opri ? Chiar 
nu-1 poate opri ni
meni ? (C. Priescu).
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ÎNVAȚĂ PERMANENT, 
^ÎNVAȚĂ LA ORICE VÎRSTÂ!

Secvențe din amplul proces de pregătire profesională 
la nivelul exigențelor noii calități a muncii și a vieții

Anchetă în unități 

economice din 

județul Suceava (II)

Pregătirea profesională superioară 
la baza noii calități a muncii

Există cel puțin două motive care impun ca in etapa actuală de dez
voltare intensiva a economiei naționale so se puna un accent cu totul 
deosebit pe perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, in primul rind, amplul proces de perfecționare a 
organizării și modernizare a producției, care se desfășoară incepind din 
acest an in toate unitățile economice, nu se poate înfăptui decit cu 
oameni bine pregătiți profesional, care să poată pune in practică pro
gramele de măsuri stabilite. In al doilea rind, aplicarea noilor tehno
logii elaborate, exploatarea cu maximă eficiență a bazei tehnice din 
dotare nu se pot asigura decit tot de muncitori și specialiști cu o înaltă 
calificare.

Omul tehnicii moderne nu poate fi dec) decit omul cu o temeinică 
pregătire profesională, la nivelul actual al cerințelor economiei națio
nale. Se împlinește in practică acest deziderat ?

Argumente revelatoare. 
Reluînd concluzia primei părți a an
chetei publicate in „Scînteia" nr. 13 734 
se poate afirma cu certitudine că exis
tă cadrul organizatoric necesar pentru 
calificarea și perfecționarea pregătirii 
profesionale a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii. Faptul că in acest 
an in unitățile economice din .jude
țul Suceava, la care ne referim in 
ancheta de fată, circa 46 500 de oa
meni ai muncii urmează diferite 
cursuri de perfecționare profesională, 
iar 1 382 se pregătesc in vederea în
sușirii celei de-a doua meserii vor
bește de la sine despre dimensiunile 
acestui proces. Și nici nu ar putea 
fi altfel dacă avem in vedere că, 
numai in ultimii cinci ani. valoarea 
fondurilor fixe a crescut de 1,6 ori, 
concomitent cu diversificarea si ridi
carea gradului de tehnicitate a uti
lajelor si instalațiilor din dotarea 
unităților industriale din județ.

întreprinderea de mașini-unelte 
din Suceava, de pildă, si-a schimbat 
în mare parte profilul de fabricație 
în ultimii ani. ceea ce a impus și 
impune in continuare reînnoirea, 
completarea cunoștințelor profesio
nale ale personalului muncitor. în 
plus, așa cum ne-a precizat tova
rășul Stelian Ruselor, șeful bi-
roului personal, invătămint. retribu- prinderilor din județ, printre c&re

I

Instalații moderne, de inaltă tehnicitate, la Combinatul de lionți și azbociment din Aleșd
Foto : Sandu Cristian

Crește suprafața agricolă, 
se îmbunătățește calitatea pămintului
După încheierea lucrărilor din 

campania agricolă de toamnă, in ju
dețul Bacău se desfășoară ample lu
crări de îmbunătățiri funciare. Ele 
au ca scop redarea de noi suprafețe 
agricole in luncile riurilor, precum 
și combaterea fenomenului de ero
ziune pe terenurile situate in pantă. 
Pe cele 20 de șantiere de pe dealu
rile Zeletinului și Berheciului. in 
lunca Șiretului și in zona submonta- 
nâ se muncește organizat, pe baza 
programelor stabilite de comitetul 
județean de partid, sub directa în
drumare a specialiștilor. Iată în 
acest sens citeva secvențe edifica
toare pentru eforturile ce se depun 
in scopul valorificării depline a tutu
ror categoriilor de pămint.

Pe Valea Berheciului, unde se află 
mari suprafețe care nu produc a- 
proape nimic, sint în curs de execu
ție lucrări com
plexe de regula
rizare a acestui 
riu pe o lungime 
de 45 km. La 
executarea lor se 
folosesc ' nume
roase utilaje. Lor 
li s-au alăturat 
insă și un mare număr de oameni 
care sapă canale de desecare și dre- 
nuri, fac lucrări dc defrișare și des- 
tufizare. Pe o mie de hectare se exe
cută scarifies rea terenului. în raza 
comunelor Oncești. DeaJu Morii, Iz- 
voru Berheciului au fost date in cir
cuitul agricol aproape 600 hectare, 
iar alte 220 hectare sint pregătite 
pentru recepția finală. La Blăgești, 
pe valea piriului Dragova, sute de 
cetățeni, antrenați de consiliul popu
lar comunal, au participat la regula
rizarea albiei pe o lungime de 3.5 
km, ferind de inundații o suprafață 
de 400 hectare. Tot aici a fost defri
șată vegetația nefolositoare de pe o 
mare suprafață. La Buhoci, supra
fața totală ciștigată pentru agricul
tura comunei insumează 114 hectare. 
Alături. Ia Săucești, oamenii sint 
preocupați să nu lase nefolosită nici 
o palmă de pămint care ar putea fi 
cultivată. Chiar la intrarea pe teri
toriul comunei sint dealuri și ripe 
care n-au produs niciodată nimic. 
Ele au fost transformate, prin dife
rite lucrări ameliorative, in terenuri 
arabile. Asemenea acțiuni au organi
zat și consiliile populare din comu
nele Traian. Motoșeni, Helegiu, 
Livezi.

în ansamblul măsurilor stabilite de 
comitetul județean de partid pentru 
ridicarea potențialului productiv al 
pămintului., o atenție deosebită se a- 
cordă combaterii eroziunii solului. 
$1 este firesc să se procedeze astfel, 
intrucit 70 la sută din suprafața a- 
gricolă a județului Bacău este situată 
în zona deluroasă, pe terenuri cu 
pante mari. 

ine din unitate, o dată cu dezvoltarea 
întreprinderii au fost încadrați în. 
producție o serie de tineri absolven
ți ai liceelor industriale de speciali
tate si școlilor profesionale, care 
sint bine pregătiți teoretic, dar nu 
au experiența practică necesară. Iată 
de , ce. numai în acest an. pentru 
circa 1 400 de tineri muncitori s-au 
organizat instruiri practice la Jocul 
de muncă sub îndrumarea maiștrilor 
si șefilor de secții.

In condițiile în care mai mult de 
jumătate din oamenii muncii din in
dustria județului Suceava urmează 
diferite forme de perfecționare a 
pregătirii profesionale, se poate spu
ne că. numeric problema este rezol
vată in mod corespunzător. Intrind 
insă in amănunte punind față în față 
problemele producției pe care le au 
de rezolvat în prezent oamenii mun
cii și nivelul de pregătire profesională 
al unora dintre ei se constată unele 
neîmpliniri. unele neajunsuri oare 
se cer grabnic eliminate.

„Programele personale" 
nu se pot reduce la studiul 
individual. Din investigațiile fă
cute rezultă că în majoritatea înțre-

O bună experiență în ce privește 
ameliorarea terenurilor degradate și 
creșterea fertilității pămintului oferă 
comuna Ungureni, unde întreaga su
prafață agricolă este situată pe dea
luri. Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, după experiența Stațiunii 
de cercetări de la Perieni-Vaslui, aici, 
a fost organizat un perimetru-etalon 
de îmbunătățiri funciare pe o supra
față de 3 227“ hectare. Prin dislocarea 
a milioane de metri cubi de pămint, 
s-au amenajat agroterase mecaniza- 
bile și benzi de protecție înierbate, 
au fost captate și dirijate izvoarele 
de coastă etc.

în perimetrul-etalon de la Ungu
reni. cel mai mare volum de lucrări 
a fost executat cu mijloacele meca
nice și cu fonduri puse la dispoziție 
de către Stat. Se cuvine insă subli
niat în mod deosebit faptul că nu

Ample lucrări de îmbunătățiri funciare 
în unități agricole din județul Bacău

meroși cetățeni din toate cele nouă 
sate ale comunei au participat activ 
la efectuarea lucrărilor de curățire 
a terenului de resturi lemnoase și 
pietre, la defrișarea arborilor răzleți, 
la săparea unor canale etc. S-au 
format echipe de cetățeni, in frunte 
cu deputății, care. în perioada dintre 
campaniile agricole, au lucrat alături 
de mecanizatori și de lucrătorii în
treprinderii specializate. Zilnic, par
ticipau la muncă cite 500—600 de oa
meni. Pe această cale s-au economi
sit importante fonduri de investiții.

Rezultatele bune obținute în acest 
perimetru-etalon au determinat pe 
oamenii din comună să facă aseme
nea lucrări și pe celelalte suprafețe 
de pămint. Pe baza propunerilor ce
tățenilor. consiliul popular și condu
cerea cooperativei agricole au stabi
lit un program propriu de îmbunătă
țiri funciare, prevăzindu-se executa
rea de lucrări ameliorative și pe alte 
terenuri decît cele din cadrul pert- 
metrului-etalon. Locuitorii comunei 
au executat lucrări ameliorative in 
complex pe 800 hectare de teren din 
raza satelor Zlătari și Ungureni. 
Lungimea totală a benzilor irrierbate, 
pichetate de cetățeni, măsoară 135 
km, iar lucrările de îmbunătățire a 
pășunilor au fost executate pe 350 
hectare. Ca urmare, pe aceste tere
nuri de categoria a V-a dș fertili
tate se obțin sporuri de recoltă la 
grîu și porumb de 2 000—3 000 kg la 
hectar.

în cadrul unor schimburi de ex
periență și instruiri, organizate la fața 
Jocului de către comitetul județean 
de partid și organele de specialitate, 

întreprinderile de mașini-unelte. de 
încălțăminte ..Străduința", de trico
taje „Zimbrul". Integrata de lină din 
Suceava. Filatura de in si cînepă din 
Fălticeni s.ă.. perfecționarea pregă
tirii profesionale a personalului cu 
studii superioare se fațe prin „pro
grame personale", care se definesc 
prin însăși titulatura lor. Sigur, stu
diul individual nu numai că nu tre
buie să lipsească, dar este chiar ab
solut obligatoriu pentru specialiștii 
care vor să fie 11» curent cu noutățile 
care apar in domeniul lor de acti
vitate. Totuși, această formă de per
fecționare a pregătirii profesionale 
nu corespunde, nu poate să cores
pundă întotdeauna — din motive o- 
biective sau subiective — cerințelor 
actuale ale producției.

în primul rind. trebuie ținut seama 
de posibilitățile de documentare ale 
specialiștilor cu pregătire superioa
ră. Una este situația la întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb 
din Suceava, de pildă, care dispune 
de o bibliotecă tehnică valoroasă, cu 
peste 10 000 de volume, și unde in 
urmă cu trei ani. în colaborare cu 
Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci, s-a organizat chiar o breveto- 
tecă. Și alta în unități care nu dis
pun de asemehea mijloace.

— Se resimte la ora actuală o lip
să acută de studii de specialitate în 
domeniul pielăriei și încălțămintei, 
ne-a spus tovarășă Cornelia Buzdu
gan. directorul întreprinderii „Stră
duința". Este adevărat, fiecare cadru 
cu pregătire superioară și-a propus 
in acest an să rezolve o temă de 
cercetare. Totuși, nici temele, nici 
rezultatele cercetărilor nu se pot si
tua. de regulă, la un nivel prea inalt 
pentru un specialist din producție 
dacă nu dispune de o documentare 
bogată, actuală, care să cuprindă tot 
ceea ce a apărut nou in domeniul lui 
de activitate.

Cu probleme asemănătoare se con
fruntă și alte unități industriale, de 
unde se desprinde concluzia că orga- 

experiența comunei Ungureni a de
venit larg cunoscută și în celelalte 
localități din județ. In multe comu
ne, organizațiile de partid și consi
liile populare au mobilizat numeroși 
cetățeni la executarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. In comuna 
Cleja, de exemplu, au fost ameliora
te prin lucrări în complex 1 364 hec
tare, față de 1 000 hectare cit pre
vedea planul, iar la cooperativa a- 
gricolă Buhuși s-au efectuat lucrări 
pe 460 hectare, față de 400 planifi
cată. Rezultate bune au fost obținute 
și în comunele Turnași. Valea Seacă, 
Negri. Coțpfănești. Scorțeni. unde, 
prin munca cetățenilor și cu, spriji
nul întreprinderii specializate, au 
fost redate in circuitul agricol însem
nate suprafețe de teren, care nu au 
fost cultivate niciodată.

La întreprinderea de execuție șl 
exploatare a lu
crărilor de îmbu
nătățiri funciare 
Bacău se apre
ciază că planul 
pe acest an, pri
vind executarea 
unor lucrări a- 
meliorative pe o 

suprafață de 8 842 hectare de teren, 
va fi îndeplinit și chiar depășit. La 
oră actuală, pe cele mai multe șan
tiere se execută lucrări de finisaj și 
de dare in exploatare a obiectivelor 
prevăzute. In același timp, se fac 
pregătiri pentru lucrările prevăzute 
a se efectua in anul 1987. „In anul 
care vine trebuie să executăm lu
crări de îmbunătățiri funciare pe 
Circa 9 000 hectare de teren, să pu
nem in circuitul agricol 600 de hec
tare de pămint neproductiv și să a- 
menajăm pe văile Trotușului și Și
retului două sisteme mari de irigații 
— ne spune Viorel Aramă, directorul 
întreprinderii. în acest scop, am re
organizat brigăzile și sectoarele de 
lucru in funcție de volumul de lu
crări și urgența lor, am asigurat ma
șinile și utilajele necesare, am înfi
ințat o bază proprie de producție 
industrială. Membrii consiliului oa
menilor muncii au fost repartizați pe 
puncte de lucru, pentru a răspunde 
concret de realizarea tuturor lucră
rilor planificate".

Faptul că în acest ap. în județul 
Bacău a fost redată în circuitul agri
col o suprafață de 1 600 hectare te
ren, că s-au executat ample lucrări 
de combatere a eroziunii solului și 
au fost amenajate 4 000 hectare pen
tru irigații reprezintă un start bun 
pentru acest inceput de cincinal, care 
se cere co.nt.inuat cu și mai multă in
tensitate, pentru realizarea integrală 
a lucrărilor de îmbunătățiri funcia
re, pentru sporirea rodniciei pămîn- 
tuluL

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii" 

nele județene, centralele industriale, 
ministerele de resort trebuie să acor
de o atenție mai mare felului în care 
se asigură perfecționarea pregătirii 
profesionale a specialiștilor cu studii 
superioare. Cerință cu atit mai strin
gentă cti cit acești specialiști se ocu
pă. la rîndul lor. de ridicarea nive
lului de cunoștințe al celorlalte ca
tegorii de personal.

Policalificarea — între ce« 
rințe și practică. Exigențele ac- 
tuale ale producției Impun o mare 
mobilitate a forței de muncă, sub
stituirea reciprocă — atunci cind este 
cazul — a muncitorilor cu meserii 
de bază diferite. Policalificarea re
prezintă prin urmare o condiție a- 
proape obligatorie pentru muncitorul 
modern, care este bine reglementată 
legal în tara noastră. Totuși. în prac
tică. se intîmpină unele greutăți in 
materializarea acestei cerințe. Din 
sondajul efectuat rezultă că. in mul
te întreprinderi, centralele industriale 
au aprobat un număr insuficient de 
locuri pentru policalificarea munci
torilor. Conducerea întreprinderii de 
mașini-unelte din Suceava, de exem
plu. a solicitat peste 50 de locuri, 
dar centrala de resort a aprobat nu
mai 20.

— Si noi am vrut să policalificăm 
în acest an peste 300 de muncitori, 
ne snune tovarășa Coca Ana. secre
tar adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea de utilaje și 
niese de schimb, dar nu s-au apro
bat decît 110 locuri. Profilul de fa
bricație al unității noastre este foar
te divers si muncitorii trebuie să cu
noască mai multe meserii pentru a 
face față sarcinilor ce le revin.

O serie de observații s-au făcut și 
cu nrivire la pregătirea propriu-zisă 
a muncitorilor în cea de-a doua me
serie. „In prezent 50 de bobinatori 
învață si meseria de tricoteri. ne-a 
spus tovarășa Lucia Secrier, de 
la intreprinderea de tricotaje „Zim
brul". Pregătirea lor practică se face 
însă foarte greu, numai atunci cind 
permit condițiile ■ producției. Iată 
de ce ar trebui ca acest lucru să 
fie mai bine precizat în instruc
țiunile pe care le primim din par
tea centralei". Pe de altă parte, to
varășul Gheorghe Irimia. directorul 
tehnic al întreprinderii de mașini- 
unelte. s-a referit la unele proble
me cu privire la încadrarea mun
citorilor calificați în a doua meserie. 
„Dacă un strungar de categoria a 
5-a se califică in meseria de frezor, 
ne-a spus interlocutorul, acesta pri
mește tot categoria a 5-a si pentru 
a doua meserie. Din această cauză, 
chiar și muncitorii au rețineri in 
practicarea celei de-a doua meserii 
deoarece iși dau seama că, după nu
mai trei luni de pregătire, nu pot 
executa lucrări de categorii atit de 
mari".

Perfecționarea perfecțio
nării I Eără să încercăm să tragem 
o concluzie cu valabilitate mai ge
nerală la o temă atit de vastă ca 
problematică și cuprindere se poate 
spune totuși că însuși procesul de 
perfecționare a pregătirii profesio
nale a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii poate și trebuie să fie per
fecționat. Un argument in plus il 
constituie in primul rind cerințele 
tehnice actuale ale întreprinderilor 
din județul Suceava, iar in al doilea 
rind numărul mare de mun
citori din unitățile industriale din 
județul Suceava care nu iși înde
plinesc integral normele de muncă. 
Situație care poate fi depășită nu
mai prin perfecționarea pregătirii 
profesionale.

Ion TEODOR 
Radu BOGDAN

(Urmare din pag. I) 
an, în prima etapă de realizare a 
programelor, o importantă contribu
ție la înnoirea producției industriei 
prelucrătoare în proporție de 15 la 
sută, prin introducerea in fabricație 
a unor produse de nivel tehnic ridi
cat, destinate exportului și nevoilor 
interne. De asemenea, cu aportul lor. 
întregul spor al producției indus
triale din această perioadă s-a reali
zat pe baza creșterii productivității 
muncii. .

După cum s-a subliniat la recenta 
plenară a Consiliului Național al 
Științei și învățămintului, aplicarea 
în continuare a programelor de per
fecționare a organizării și moderni
zare a producției pentru etapa a 
doua, pînă în anul 1988, impune ca 
cercetarea, împreună cu ministerele, 
centralele și> întreprinderile să ac
ționeze în modul cel mai ferm pen
tru realizarea în întregime a tuturor 
programelor și măsurilor stabilite 
privind organizarea științifică a pro
ducției, creșterea productivității 
muncii și ridicarea nivelului tehnic 
al produselor, reducerea consumuri
lor materiale șl energetice șl spori
rea eficienței în întreaga activitate 
economică.

De fapt, aceste programe trebuie 
să stea permanent la baza activi
tății tuturor unităților economice, 
prevederile lor fiind obligatorii pen
tru toate colectivele de oameni ai 
muncii. Experiența acumulată ple
dează convingător ca in toate între
prinderile să se acționeze cu mai 
multă stăruință — prin mobilizarea 
puternică a cadrelor din cercetare și 
producție, a maselor de oameni ai 
muncii — pentru aplicarea riguroa
să, la termenele prevăzute și chiar 
in avans, a măsurilor dc ordin orga
nizatoric, tehnic și tehnologic sta
bilite, în scopul valorificării la un 
nivel superior a potențialului teh
nic, material și uman de care dis
pun. în acest sens este deosebit de 
important ca experiența, modalitățile 
de acțiune ale colectivelor fruntașe 
să fie larg generalizate in toate uni
tățile din fiecare ramură și sector de 
activitate, cu sprijinul direct al or
ganelor și organizațiilor de’partid, 
al ministerelor, centralelor și orga
nelor sindicale.

Indiscutabil, toate măsurile prevă
zute în programele de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro-

Promptitudine și calitate 
în livrarea produselor la export
In fiecare unitate economică. îndeplinirea integrală și 

în condiții calitative superioare a planului la export pe 
acest an reprezintă — așa cum s-a subliniat și la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — o sarcină 
prioritară. Prin prisma exigențelor formulate, in acest 
sens, de tovarășul Nlcolae Ceaușescu. zilele care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului constituie pentru fiecare 
colectiv de muncă o perioadă de exigent examen, intrucit 
toate contractele la export trebuie onorate integral și 
chiar în avans.

De-a lungul anilor. într-un șir de unități din industrie 
s-a acumulat o experiență demnă de toată atenția în 
privința organizării producției pentru export. Fie că 

I este vorba de unități din industria constructoare de ma

șini. din industria electrotehnică și electronică, din in
dustria ușoară, din metalurgie sau din chimie etc., de 
cele mai multe ori din aceste experiențe pot fi desprinse 
idei și soluții organizatorice utile pentru un mare nu
măr de întreprinderi, astfel incit fiecare comandă pentru 
export să fie realizată la timp și chiar mai devreme și în 
condiții de cea mai bună calitate.

Prezentăm astăzi experiența unor harnice colective 
muncitorești, care prin măsurile bune de organizare, prin 
constituirea unor formații specializate pentru producția de 
export, prin urmărirea fabricației fiecărui reper, deci prin- 
tr-o mobilizare exemplară, au reușit să realizeze în bune 
condiții planul la export.

Eficientă superioară prin 
de formații specializate

ș
: O experiență bună in domeniul
ț realizării producției de export au a- 
‘ cumulat-o muncitorii și specialiștii 
ț Întreprinderii mecanice de material 

rulant din orașul Roșiori de Vede, 
i cea mai mare unitate din țară spe- 
; cializată în repararea vagoanelor de 
j marfă. De cițiva ani, mai precis din 
I 1981, colectivul întreprinderii s-a în- 
[ scris în circuitul internațional de va

lori materiale prin producerea unor 
utilaje, instalații și piese de schimb

I destinate partenerilor de peste hota
re. Desigur, renumele pe piața ex-

I ternă se ciștigă în timp, prin efor
turi și stăruință, prin realizarea unor 
produse de înalt nivel calitativ. Iar 
dacă produsele realizate în această 
unitate s-au impus treptat pe piața 
internațională, faptul se datorează, 
în principal, preocupărilor perma
nente pentru sporirea funcționali
tății și fiabilității instalațiilor și 
pieselor livrate printre care insta
lații sub presiune, instalații teh
nologice șl stand de probă pen
tru fabrici de reparat vagoane, 
piese de schimb. Ca urmare a 
eforturilor stăruitoare întreprinse 
de colectivul întreprinderii, pentru 
ca produsele să corespundă exigen
țelor partenerilor de peste hotare, 
volumul producției de export a cres
cut anul acesta de cinci ori față de 
anul 1981. Se cuvine subliniat, în 
acest context, faptul că întreprinde
rea are, de pe acum, parteneri ex
terni stabili, în Austria, Franța, Bel
gia, Egipt și altele, cu care colabo
rează eficient, răspunzînd cu promp- 

j titudine exigențelor și. solicitărilor 
lor. Modul în care muncitorii și spe- 

] claliștii roșioreni acționează pentru 
i îndeplinirea planului la export pe 

acest an se reflectă în rezultatele 
obținute : practic, sarcinile contrac
tuale la export („la zi" sint depășite 
substanțial.

Citeva dintre acțiunile tehnico-or- 
ganizatorlce întreprinse pentru înde
plinirea și depășirea planului la ex
port ne sint prezentate de inginerul 
Gheorghe Szasz, directorul întreprin
derii. „Pentru colectivul unității 
noastre, realizarea exemplară a ex
portului constituie o problemă ma
joră de disciplină de plan, de con

Acțiuni, initiative, rezultate
Fruntașii, tot fruntași !

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea „Chimica" din 
Turda, unitate distinsă cu „Ordi
nul Muncii" clasa I, pentru rezul
tate deosebite obținute în între
cerea socialistă în 1985, se situează 
și în acest an în fruntea competi
ției muncii cu celelalte unități de 
profil din țară.

— Preocupările pentru stimula
rea și valorificarea inițiativelor 
muncitorești, aplicarea măsurilor 
cuprinse în planurile și progra
mele adoptate de adunările gene
rale ale oamenilor muncii — ne

ducțiel sint importante. Fără a sta
bili o ordine a priorităților, este cit 
se poate de evident că o mare în
semnătate are aplicarea stăruitoare 
a măsurilăr care privesc creșterea 
mai puternică a productivității mun
cii. Acțiunea de organizare și mo
dernizare a pus în evidență impor
tante rezerve pentru depășirea pre
vederilor inițiale în acest domeniu, 
pentru dublarea productivității mun
cii pînă în anul 1990. Desigur, căile 
prin care trebuie realizat acest obiec
tiv sint multiple — de la perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, utilizarea cu indici supe
riori a capacităților de producție, 
modernizarea mașinilor și utilajelor 

ORIENTĂRILE CONGRESULUI AL Xlll-LfA AL P.C.R.
existente, a fluxurilor tehnologice, 
extinderea mecanizării, automatizării 
și robotizării producției, acolo unde 
este necesar, pînă Ia introducerea 
de tehnologii moderne, polideservi- 
rea mașinilor, raționalizarea trans
porturilor interne, ridicarea nive
lului pregătirii tehnico-profesionale 
a oamenilor muncii și mai buna fo
losire a forței de muncă.

Cu aceeași stăruință și răspundere 
trebuie să se acționeze în fiecare 
ramură și întreprindere pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor. După cum a subliniat 
din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., calitatea produse
lor reprezintă o problemă centrală, 
vitală a actualei etape de dezvoltare 
economică a țării și, dc aceea, tre
buie să constituie o preocupare per
manentă, de zi cu zi, a organelor și 
organizațiilor de partid, a ministe
relor. a cadrelor din economie, a tu
turor oamenilor muncii. Este o ce
rință izvorită din rațiunea majoră 
ca industria românească să-și men
țină și să-și consolideze pozițiile pe 
care le ocupă, să cucerească altele 
noi, să dețină un loc mai de frunte 
în competiția ce se desfășoară în 
acest domeniu pe plan mondial, să 
asigure participarea mai activă șl 
eficientă a țării noastre la circuitul 
economic internațional.

Sarcini și răspunderi deosebite în 

știință și responsabilitate muncito
rească. Rezultatele bune în acest 
domeniu își au suportul în organi
zarea judicioasă a producției și a 
muncii, întărirea ordinii și discipli
nei în sectoarele și atelierele care au 
o contribuție principală în realizarea 
produselor destinate partenerilor ex
terni. Am luat, mai întîi, măsuri de 
întărire a grupului de proiectare, 
pentru a rezolva cu operativitate toa
te sarcinile ivite uneori peste preve
deri. Apoi, compartimentele de pre
gătire a fabricației ca și cel al urmă
ririi calității produselor au fost in-

La întreprinderea 
mecanică de material 

rulant din orașul 
Roșiori de Vede

cadrate cu oameni cu înaltă califi
care. Pornind de la aceste amănunte 
am urmărit cu perseverență creșterea 
operativității în execuție a produse
lor. în așa fel incit să putem onora 
prompt orice comandă".

Am reținut un exemplu, dintre 
multe altele. In luna septembrie, 
cind planul anual la export era deja 
îndeplinit, s-a primit o comandă din 
partea unei firme din Franța pentru 
realizarea unui nou produs. Cu mult 
mai devreme, în partea a doua a lu
nii noiembrie, lotul de produse soli
citat a fost expediat partenerului de 
peste hotare. Strategia obținerii re
zultatelor amintite o constituie orga
nizarea întregii activități pentru ex
port în formații specializate de lucru. 
O măsură care asigură o productivi
tate sporită, dar și urmărirea atentă 
pe toate fazele procesului tehnologic. 
„Dacă n-am fi procedat așa, cred 
că n-am fi ajuns unde ne aflăm 
acum — ne spune inginerul Mihai 
Maldiș, șeful secției prelucrări me
canice. Crearea acestor formații a 
constituit una din condițiile esenția- 

spune inginerul Gyorgy Victor, di
rectorul întreprinderii — s-au con
cretizat în îndeplinirea înainte de 
termen a planului de export pe 
anul 1986, onorîndu-se în mod 
exemplar contractele încheiate cu 
partenerii din cele 18 țări. In 
perioada care a mai rămas din 
acest an vor fi livrate suplimentar 
partenerilor externi produse chi
mice în valoare de 18 milioane 
lei. întreprinderea va livra în plus 
față de prevederi beneficiarilor in
terni și la export, 2 575 tone hidro- 
xid de potasiu, 1 850 tone carbonat 
de potasiu, 2 500 tone acid clorhidric 
sintetic, 940 tone amestecuri fun
gicide. (Marin Oprea).

înnoirea și modernizarea produselor, 
în ridicarea nivelului lor tehnic și 
calitativ revin specialiștilor din do
meniul cercetării științifice, proiec
tării și dezvoltării tehnologice ; ei 
trebuie să abordeze problemele cali
tății într-o viziune modernă, com
plexă, dinamică, să aibă permanent 
în vedere tot ceea ce s-a creat mai 
bun pe plan mondial, astfel ca noile 
produse pe care le concep să se si
tueze la nivelul performantelor teh
nice și economice atinse pe plan 
internațional. Ceea ce înseamnă ca, 
încă de la proiectare, toate produ
sele să se caracterizeze prin para
metri tehnici, constructivi, de fiabi
litate la nivel mondial ridicat, să 

corespundă standardelor în vigoare, 
să asigure valorificarea' superioară a 
resurselor materiale și a muncii so
ciale, creșterea eficienței la export.

Exigențe și sarcini importante în 
ce privește nivelul tehnic și calitativ 
al produselor stau în fața oamenilor 
muncii din întreprinderi — de la 
director, inginer pînă la muncitor, 
în această privință, ei au datoria să 
acționeze permanent, cu toată hotă
rîrea, pe multiple planuri — de la 
pregătirea în bune condiții a fabri
cației, asigurarea cu materii prime 
de calitate, perfecționarea tehnolo
giilor, întărirea controlului tehnic 
pe întregul flux de producție și în 
faza finală, folosindu-se în mod co
respunzător aparatura de măsură și 
control și standurile de probă, pînă 
la respectarea strictă a disciplinei 
>tehnologice, a documentațiilor teh
nice și instaurarea la toate locurile 
de muncă a unui climat de maximă 
responsabilitate individuală și co
lectivă pentru realizarea tuturor 
produselor, fără excepție, la un ni
vel calitativ superior.

în strinsă legătură cu preve
derile planului și ale progra
melor de modernizare, este necesar 
să se acționeze de asemenea cu toată 
răspunderea pentru reducerea con
sumurilor materiale și energetice. 
Sub nici un motiv nu tre
buie să se admită introduce
rea în fabricație de produse 

organizarea 
de lucru
le care au asigurat îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor la export".

Produsele destinate exportului sint 
realizate în trei ateliere specializate, 
în sectoarele de prelucrări la cald, 
cit și în cele de prelucrări la rece, 
sint organizate echipe speciale, for
mate din cei mai buni muncitori și 
maiștri care execută numai produse 
pentru export. In schimburile de 
noapte, specialiștii desemnați drept 
conducători de schimb, urmăresc îm
preună cu șefii de ateliere și șefii 
formațiilor de lucru modul în care 
se realizează producția in ansamblu 
și cu deosebire aceea pentru export.

Se poate spune că problema ex
portului preocupă, în cel mai înalt 
grad, organizațiile de partid, consi
liul oamenilor muncii. „Zilnic — ne 
precizează secretarul comitetului de 
partid, Andrei Despa — se urmărește 
și se analizează stadiul realizării 
producției, pe sortimente și repere, 
pe faze de fabricație sau de montaj 
în care se găsește fiecare comandă, 
ce necesități se ivesc în privința 
aprovizionării cu materii prime și 
materiale, scule și dispozitive, asi
gurarea asistenței tehnice, probleme 
care sint rezolvate cu maximă promp
titudine. In acest sens, avem un 
dispecerat la nivelul conducerii în
treprinderii. Prin măsurile organiza
torice luate aproape au dispărut de
calajele de producție intre sectoarele 
de fabricație, s-a asigurat încărcarea 
uniformă a mașinilor și formațiilor 
de lucru, eliminindu-se «gituirile» 
pe fluxul tehnologic".

Experiența bună dobîndită de co
lectivul întreprinderii in organizarea 
activității pentru realizarea produc
ției de export, hotărîrea și responsa
bilitatea cu care se acționează în fie
care compartiment al unității in 
aceste zile cind au fost lansate in 
fabricație produsele din contractele 
anului viitor, constituie temeiul an
gajamentului asumat în recenta adu
nare generală a reprezentanților oa
menilor muncii de a îndeplini exem
plar, și in 1987, planul la export, în 
condiții de calitate și eficiență supe
rioare.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

Producție suplimentară. 
Colectivele de muncă din 15 în
treprinderi și unități economice din 
industria județului Iași raportează 
că și-au onorat exemplar prevede
rile la producția de export reveni
te pentru perioada care a trecut de 
la începutul anului, furnizînd. tot
odată. suplimentar partenerilor de 
peste hotare mărfuri în valoare de 
aproape 100 milioane lei. Acest 
succes se datorește creșterii pro
ductivității muncii. înnoirii si di
versificării producției, perfecționării 
și modernizării fluxurilor de fabri
cație. amplificării gradului de mo
bilitate tehnologică. îmbunătățirii 
calității produselor. (Manole 
Corcaci).

noi cu consumuri materiale și ener
getice mai mari decît la cele exis
tente, intrucit aceasta contravine ce
rințelor creșterii continue a eficien
tei economice. Cu toată claritatea 
trebuie să se înțeleagă că disciplina 
consumurilor materiale și energetice 
este o lege a activității economice și. 
ca atare, ea trebuie respectată cu 
strictețe în toate întreprinderile !

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta consfă
tuire de lucru de la C.C. al P.C.R., 
pretutindeni, în toate întreprinderile 
și ramurile economiei, trebuie să se 
acorde o atenție deosebită traducerii 
in viață a programelor de organizare 
și modernizare a producției. Organe
le și organizațiile de partid trebuie 
să combată cu toată hotărîrea ten
dințele manifestate de anumite cadre 
de conducere din întreprinderi și mi
nistere de a amina aplicarea unor 
măsuri stabilite prin aceste progra
me. Este evident pentru oricine că 
orice tergiversare a aplicării unor 
măsuri lipsește cadrele de conducere 
respective de una din pirghiile esen
țiale pentru realizarea planului. 
Exercitîndu-și rolul de forță dinami
zatoare a acestei acțiuni, organele și 
organizațiile de partid au datoria să 
militeze cu stăruință pentru înfăp
tuirea la termenele stabilite a pro
gramelor de organizare și moderni
zare a producției, să aibă în vede
re, așa cum â indicat secretarul ge
neral al partidului la plenara C.C. 
al P.C.R. din octombrie, chiar o de
vansare a aplicării unor măsuri, în 
scopul de a se obține mai devreme 
rezultatele scontate în ce privește 
creșterea producției și a eficienței 
economice.

Perfecționarea organizării și mo
dernizarea producției constituie' o 
coordonată esențială a actualei etape 
de dezvoltare intensivă a economiei, 
fără de care industria, ca și alte 
ramuri, nu ar putea face față e- 
forturilor de înnoire calitativă, efi
ciență și progres in care sint anga
jate. Cu toții, oamenii muncii sint 
interesați în cel mai înalt grad să 
acționeze cu hotărîre, răspundere și 
spirit revoluționar pentru desfășura
rea în bune condiții a acestei au^'-'i, 
asigurînd pe această cale creșterea 
mai puternică a producției materiale, 
sporirea mai rapidă a venitului na
țional — premise trainice și sigure 
ale unei vieți mai bune, demne șl 
înfloritoare.
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DEMOCRAȚIA MUNCITOREASCA REVOLUȚIONARA 
-CUCERIRE ISTORICA A POPORULUI ROMÂN. 

SOR CONDUCEREA PARTIDULUI COMONIST

Agricultorii viitorului, pregătiți azi

Documentele programatice ale 
partidului, opera secretarului său 
general sint străbătute de ideea fun
damentală — care pe parcursul ani
lor s-a constituit într-o doctrină 
multilateral elaborată — conform că
reia modalitatea esențială a crește
rii rolului maselor largi de oameni 
ai muncii in făurirea conștientă a 
noii orinduiri nu poate fi declt dez
voltarea consecventă a democrației 
muncitorești revolutionarc.

Corespunzător acestei concluzii 
teoretice de maximă însemnătate, 
măsurile Întreprinse de partid vizea
ză promovarea democratismului so
cialist in întreaga activitate de con
ducere economico-socială. in toate 
componentele sistemului ndlitic al 
societății.

Un mare merit al partidului nos
tru constă in faptul că a dezvăluit 
adevărul potrivit căruia democrația 
socialistă nu apare si nu se dezvol
tă automat, doar ca rezultat al exis
tentei condițiilor obiective. Cucerirea 
puterii politice si apoi făurirea ba
zei economice si tebnico-materiale a 
socialismului reprezintă, desigur, pre
mise obiective de mare însemnăta
te. cadrul ei economico-politic. ne
cesar, dar nu și suficient. Poten- 
țialitățile democratice ale socia
lismului devin realități numai ca 
urmare a activității perseverenta 
a partidului pentru crearea tu
turor condițiilor de exercitare a 
drepturilor ți libertăților confe
rite cetățenilor, pentru asigura
rea participării efective a mase
lor Ia guvernarea societății. Con
cepția științifică pe care lsi înteme
iază acțiunea, menirea sa în socie
tate. structura sa funcțională fac din 
partidul nostru comunist factorul 
dinamizator si initiator al proceselor 
de făurire ți dezvoltare a democra
ției socialiste.

Democrația socialistă constituie un 
proces complex, cu determinări ca
litative. care exprimă insăsi esența 
noi) orinduiri. Ea acționează atit in 
plan politic — poporul devenind de
ținătorul suveran al puterii ■— cit șl 
In Plan economic, prin manifestarea 
Întregului popor ca proprietar, pro
ducător si beneficiar al rezultatelor 
muncii sale : în plan social, demo
crația se evidențiază prin crearea 
unor asemenea relații sociale si a 
unor astfel de raporturi între indi
vid si stat, intre individ si societate 
incit să fie promovate consecvent 
valorile fundamentale ale societății 
noi si asigurate condiții pentru dez
voltarea si manifestarea multilatera
lă a membrilor societății ; în plan 
național, spiritul democrației se ma
terializează in asigurarea deplinei 
egalități in drepturi a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate.

Spre deosebire de democrația bur
gheză care, de regulă, se reduce doar 
la domeniile politic și juridic, demo
crația socialistă cuprinde — intr-o 
viziune unitară, armonioasă si inte
gratoare — atit domeniu] politico- 
Juridic, activitatea statului si insti
tuțiilor sale, cit si domeniul vieții 
eoonomice si sociale, domeniul cul
turii si invățămintului. ai educației, 
al vieții spirituale. Democrația so
cialistă devine, astfel, atotcuprinză
toare. extinzindu-ae asupra tuturor 
laturilor vieții socialo. Ea se mani
festă atit în activitatea partidului, a 
statului și organizațiilor obștești, în 
raporturile dintre acestea, cit si In 
activitatea unităților economice si 
social-culturale. in sfera creației spi
rituale. In funcționarea si conducerea 
de ansamblu a societății.

O însemnătate de ordin principial 
capătă, in acest context, faptul că, 
in dezvoltarea sa. democratin noas
tră socialistă angajează larg si tot 
mai eficient sfera hotăritoare a vie
ții sociale — domeniul producerii 
bunurilor materiale si spirituale. Re
prezentând o considerabilă extindere 
a sferei conceptului traditional de 
democrație, această dimensiune con
stituie. in același timo. unul din 
elementele cele mai caracteristice ale 
originalității si forței democrației so
cialiste.

In concepția partidului nostru, de
mocrația socialistă nu este un scop 
in sine, ci este chemată să exerci
te un rol deosebit de activ asupra 
dezvoltării de ansamblu a întregii 
societăți- Pornind de la această con
cluzie, pare sintetizează o expe
riență românească valoroasă, parti
dul ti atribuie democrației noas
tre socialiste funcția de forță 
motrice fundamentală a progre
sului multilateral al patriei. Cu 
alte cuvinte, afirmarea principiilor 
democratice ce stau la baza organi
zării societății, funcționarea Institu
țiilor democratice care au fost crea
te. exercitarea drepturilor si liber
tăților conferite tuturor cetățenilor 
trebuie să se materializeze in creș
terea rolului oamenilor muncii, al 
întregului popor in făurirea conștien
tă a propriului viitor.

îndeplinirea de către fiecare cetă
țean. in condiții exemplare, a sarci
nilor pe care le are la locul de mun
că. respectarea cu strictete a legilor 
tării, a normelor de conviețuire so
cială. participarea activă la rezol
varea treburilor publice constituie 
garanția transpunerii in viată a prin
cipiilor democrației socialiste, mani
festarea ei ca forță motrice a pro
gresului multilateral si rapid al so
cietății românești.

Prin întregul său conținut, prin 
formele si mecanismele sale de 
funcționare, democrația noastră ofe
ră atit cadrul social, cit si mijloacele 
politice adecvate progresului rapid si 
armonios al societății, optimizării 
relațiilor sociale, realizării persona
lității umane, dezvoltării și afirmării 
sale multilaterale. Democrația socia
listă asigură îmbinarea armonioasă 
a intereselor personale cu cele ge
nerale. facilitlnd integrarea indivi
dului in complexitatea vieții și acti
vității sociale, fiind străină indivi
dualismului si egoismului. Totodată, 
ea oferă un cadru optim de reali

zare a procesului de diferențiere a 
membrilor societății ca individuali
tăți. creînd condiții pentru afirmarea 
multiplelor lor calități profesionale, 
intelectuale si organizatorice.

Democrația constituie, in același 
timp, o modalitate principală de so
luționare a contradicțiilor sociale din 
societatea noastră. Partidul si statul 
acționează cu toată fermitatea in 
strinsă legătură cu întregul popor in 
vederea lichidării oricăror greutăți, 
soluționării discordantelor si dezechi
librelor ce se pot ivi intr-un mo
ment sau altul. ..Dacă se consultă 
poporul, se discută cu masele popu
lare. sublinia tovarășul 
Nicolae Ceausescu, se pot găsi solu
ții pentru depășirea acestor greutăți 
si pentru asigurarea mersului îna
inte".

SISTEMUL DEMOCRAȚIEI MUN
CITOREȘTI REVOLUȚIONARE — 
REALIZARE DE IMPORTANTA 
ISTORICA A EPOCII INAUGURA
TE DE CONGRESUL AL IX-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN. Ca urmare a liniei novatoare 
imprimate cursului istoriei noastre 
de către cel de-al IX-lea Congres, 
partidul a Întreprins o temeinică 
activitate de perfecționare a ansam
blului relațiilor sociale, acordind o 
atenție de prim ordin dezvoltării 
democrației socialiste ca latură esen
țială a operei de construcție socia
listă si comunistă. Rezultatul acestei 
activități creatoare este întruchipat 
in făurirea nnui sistem unitar, ar
monios si funcțional, in continuă 
dezvoltare ți perfecționare, al demo
crației muncitorești revoluționare.

In concepția P.C.R.. participarea la 
conducerea societății întruchipează 
toate dimensiunile democratismului 

nostru, penetrează Întregul edificiu 
social al exercitării drepturilor și li
bertăților cetățenești. Participarea 
exprimă posibilitatea practică și 
reală a tuturor cetățenilor țării, anti 
sub raport juridic, de a lua parte la 
conducerea societății, conducere con
cepută si aplicată in unitatea dialec
tică a elementelor sale constitutive : 
elaborarea si adoptarea deciziilor, 
traducerea în viată a acestora, con
trolul asupra telului in care sint 
realizate deciziile adoptate.

Participarea maselor largi de oa
meni ai muncii la conducerea socie
tății constituie un proces Îndelungat, 
in cadrul căruia evoluează si se 
perfecționează permanent atit for
mele organizatorice, institutionale. 
cit si subiectul activ — oamenii 
muncii. Evoluția ascendentă a socie
tății socialiste necesită înfăptuirea 
unei permanente concordante intre 
caracterul tot mai social al puterii, 
cadrul instltutional-organizatoric de 
care cetățenii dispun pentru partici
parea la exercitarea funcțiilor de 
conducere pe toate treptele societății 
si gradul lor de pregătire si compe
tentă. nivelul lor politico-ideologic, 
de conștiință, de cunoaștere si înțe
legere a legilor obiective ale dezvol
tării sociale.

Oamenii muncii din patria noastră 
participă la conducerea societății in 
primul rind prin intermediul organe
lor statului democratici muncitorești 
revoluționare. Participarea Ja exerci
tarea puterii politice se realizează 
prin intermediul denutatilor aleși in 
mod profund democratic în Marea 
Adunare Națională si consiliile popu
lare.

Forma cea mai înaltă a democra
ției este, asa cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participarea di
rectă a poporului la conducerea, so
cietății. O exnresie originală a mo
dului de exercitare a democrației 
directe in tara noastră o constituie 
dialogul viu. permanent și operativ 
intre partid si mase, intre cei inves
tiți cu funcții de eondueere si selec
tivele de oameni ai muncii. Această 
practică de conducere a vieții socia
le, bazată pe contactul direct, nemij
locit al factorilor de cea mai Înaltă 
răspundere cu masele largi de cetă
țeni. pe discutarea în spirit de pro
fundă încredere si receptivitate a 
tuturor problemelor dezvoltării con
strucției socialiste, a devenit o ca
racteristică esențială a vieții noastre 
politice.

Vizitele sistematice ale secretarului 
generai al partidului în unitățile 
eeonomico-sociale. in orașe sl comu
ne. marile adunări populare, dezba
terea publică prealabilă a hotăririlor 
fundamentale adoptate pe linie de 
partid si de stat, instituirea obliga
ției organelor *1 organismelor de 
conducere de a răspunde tuturor se
sizărilor 61 propunerilor cetățenilor 
sint tot atitea modalități prin inter
mediul eărora acest dialog reprezin
tă in tara noastră o realitate coti
diană.

Chintesența participării directe a 
maselor la conducerea societății este 
autoconducerea muncitorească, ex
presie a afirmării crescinde a rolu
lui clasei muncitoare de clasă con
ducătoare a societății. Ca urmare a 
actfvitâtli neobosite a partidului, a 
secretarului său general, sistemul de 
conducere politică al societății a 
fost înzestrat cu o complexă si ori
ginală rețea de organisme larg de
mocratice ale oamenilor muncii, de 
la unitățile economieo-sociale de 
bază nină la organele cu caracter 
national : consiliile de conducere și 
adunările generale ale oamenilor 
muncii — ca organe supreme de 
conducere ale proprietarilor, produ

cătorilor si beneficiarilor — consi
liile județene ale oamenilor muncii, 
congresele pe domenii mari de acti
vitate și consiliile lor naționale, prin 
intermediul cărora se realizează 
autoconducerea muncitorească. Drep
turile adunărilor generale, ale con
siliilor oamenilor muncii, atribuțiile 
largi ale acestora se cer Înțelese si 
exercitate in strinsă concordantă cu 
cerințele conducerii unitare a acti
vității economlco-soclale oe baza 
Planului national unic. Numai in 
acest fel interesele fiecărei unități, 
ale fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii se vor îmbina cu interesele 
generale ale societății noastre socia
liste. ale întregului popor.

Astfel, puterea poporului se mani
festă in forme multiple, conducerea 
societății realizîndu-se printr-un 
larg cadru lnstituțional-organizato- 
ric. în condițiile multiplicării cen
trelor de decizie si de consultare a 
maselor, denumit sistemul democra- 
țtel muncitorești revoluționare, al
cătuit din : Partidul Comunist 
Român, avînd rolul conducător, sta
tul socialist cu organele sale, orga
nizațiile de masă și obștești. Frontul 
Democrației si Unității Socialiste, 
modalitățile de participare directă 
cu corolarul lor firesc — autocondu
cerea si autogestlunea muncito
rească.

Datorită acestui sistem larg demo
cratic al conduoerii sociale, au fost 
areate condiții ca politica partidului 
șl statului, conducerea pe baza pla
nului national unic să reflecte mai 
direct și să se Înfăptuiască intr-un 
depltn consens cu interesdle sl voin
ța întregului popor, intr-un cadru 
unitar, sub conducerea partidului. 
Sistemuil. astfel conturat, oferă po

sibilitatea exprimării libere șl res
ponsabile a diverselor categorii de 
interese, pe fondul celor fundamen
tale. comune. Se realizează in acest 
fel un pluralism politic infinit su
perior pluralismului de partide poli
tice propriu structurilor sociale an
tagonice ale societății capitaliste.

In concepția partidului nostru, 
procesul de adincire și perfecționare 
a democratici socialiste implică 
creșterea responsabilității sociale a 
membrilor societății, conștiința înal
telor îndatoriri ale acestora fată de 
progresul societății si interesele ge
nerale ale poporului, respectarea 
neabătută a ordinii, disciplinei și 
legalității socialiste. Responsabilita
tea constituie, de fapt, o prelungire 
a libertății și o consecință a aces
teia. Autoconducerea nu este numai 
generatoare de drepturi, ci și de 
înalte îndatoriri. „A beneficia de 
drepturile oferite de orinduirea so
cialistă — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — si a acționa 
cu răspundere pentru întărirea ei 
constituie două laturi ale democra
ției socialiste care se condiționează 
reciproc, asigurind mersul înainte al 
patriei. împlinirea tuturor aspirații
lor celor ec muncesc, de bunăstare 
și fericire". Apare astfel necesitatea 
ca oamenii muncii să se afirme In 
cadrul autoconducerfl printr-o atitu
dine înaintată, creativă, partielpind 
la solutionarea problemelor, mfli- 
tind pentru îndeplinirea neabătută a 
hotăririlor organelor de conduoere 
colectivă, O nouă expresie a profun
dului democratism al orlnduirll noas
tre, a democrației muncitorești revo
luționare, a constituit-o desfășura
rea referendumului national de la 
23 noiembrie a.c. pentru reducerea 
de către România cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor șl cheltu
ielilor militare. Fiind vorba de o 
prohlepiă vitală pentru munca și 
viața sa, poporului nostru l-au fast 
asigurate astfel condiții pentru 
participarea nemijlocită la dezba
terea și stabilirea măsurilor rare 
privesc prezentul și viitorul pa
triei.

Participarea la conducere necesită 
cunoștințe complexe. Tocmai in vir
tutea acestui postulat, pregătirea 
continuă a întregului personal mun
citor și ridicarea nivelului său dă 
cunoștințe politioo-econpmiee si pro
fesionale devin un factor care 
condiționează Îmbunătățirea activi
tății de conducere. In acest sens, 
partidul nostru desfășoară o susți
nută activitate, asigurând înarmarea 
maselor cu acele cunoștințe ce în
lesnesc participarea efectivă, în cu
noștință de cauză, la actul de deci
zie, la conducerea efectivă a unitâ- 

• tilor. Pentru ca participarea să fie 
efectivă, eficientă, oamenii muncii 
trebuie să aibă posibilitatea fie a 
trece dincolo de aprecierea unor fe
nomene econom ioe. la examinarea 
detaliată a unor situații de la locu- 
rtte de muncă, a modului in care sa 
întocmesc si se realizează bugetele 
de venituri și cheltuieli, la identifi
carea celor mai bune soluții pentru 
reducerea cheltuielilor materiale, 
sporirea productivității muncii, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor.

PERFECTIONAREA CONTINUA 
A DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI 
REVOLUȚIONARE — FACTOR 
HOTARlTOR AL CREȘTERII INI
ȚIATIVEI ȘI RESPONSABILITĂȚII 
OAMENILOR MUNCII. Democrația 
socialistă nu se naște intr-o formă 
desăvîrșită. ci trece, in mod inevi
tabil, prin diferite stadii tie dezvol
tare si perfecționare. Adîncirea de
mocrației socialiste decurge in mod 

organic din necesitatea perfectibili
tății societății noastre, care conține 
în sine posibilitatea obiectivă ca, pe 
măsura evoluției sale, trăsăturile 
democratice și umaniste sâ se dez
volte în toate laturile vieții sociale.

Noua orinduire nu-și poate mani
festa pe deplin superioritatea in is
torie. iar partidul clasei muncitoare 
nu-și poate îndeplini cu succes rolul 
de forță politică conducătoare, care 
înfăptuiește socialismul împreună cu 
poporul și pentru popor, fără dez
voltarea și perfecționarea democra
ției. fără a se integra organic cu 
aspirațiile și activitatea maselor- 
Pornind de la acest adevăr de 
esență al teoriei socialismului știin
țific, Partidul Comunist Român tare 
din continua democratizare a tuturor 
relațiilor sociale din patria noastră 
un obiectiv fundamental al strate
giei sale de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a tării spre comunism.

Una din direcțiile fundamentale 
ale dezvoltării României în etapa 
următoare, stabilite de Congresul al 
XIII-lea al partidului, este perfec
ționarea în continuare a organizării 
si conducerii sistemului social global, 
care, fără Îndoială, va marea un nou 
stadiu in dezvoltarea democratismu
lui. O nouă și puternică deschidere 
spre afirmarea creativității și res
ponsabilității sociale a oamenilor muncii.

O latură esențială a activității 
partidului de lărgire continuă a de
mocratismului orânduirii noastre o 
constituie dezvoltarea și mai puter
nică a participării directe la guver
narea societății și în acest cadru a 
autoconducerii muncitorești, creș
terea răspunderii adunărilor gene
rale si a consiliilor oamenilor mun
cii ca organe colective de condu
cere. In spiritul hotăririlor Congre
sului al XIII-lea. Plenara din iunie 
1988 a c.c. al P.C.R, a adoptat noi 
măsuri pentru aplicarea fermă a 
principiilor autoconducerii muncito
rești și autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-financiar șl 
a sistemului de retribuire a muncii- 
Măsurile cuprinse in noile regle
mentări — iptroducind mai multă 
claritate și stabilitate în înțelegerea 
Si exercitarea atribuțiilor oe decurg 
din aplicarea mecanismului econo- 
mioo-financiar, a principiilor auto
conducerii și autogestiunii — dez
voltă si precizează concepția si 
practica românească in problemele 
autoconducerii și implică, totodată 
o creștere generală a responsabili
tății oamenilor muncii, a colective
lor șt organelor de conducere, con
tribuind astfel la valorificarea mai 
deplină și mat largă a valențelor 
democrației muncitorești revoluțio
nare. la integrarea organică a dren- 
țurijor și îndatoririlor in gospodă
rirea eficientă a unităților economi
ce. a Întregii economii, la împletirea 
armonioasă a intereselor generale cu 
cele personale ale fiecărui proprie
tar și producător.

Asigurarea funcționalității optima 
a sistemului democrației muncito
rești revoluționare și. in acest ca
dru. participarea activă și efectivă a 
maselor la gestiunea economică la 
solutionarea treburilor publice sint 
condiționate de combaterea mani
festărilor de birocratism ei forma
lism. de perfecționarea șl promo
varea consecventă a noului meca
nism economico-financiar. de conti
nua dezvoltare a conștiinței socia
liste și cu deosebire de creșterea 
spiritului revoluționar și a compe
tentei profesionale. într-o societate 
ce-si propune să incorporeze orga
nic știința și rezultatele et. conform 
hotăririlor celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, spiritul revoluțio
nar se relevă ca un nesecat izvor de 
energie si putere creatoare, de sti
mulare a Inițiativei si inventivității 
fiecărui om al muncii. De aceea, o 
direcție esențială a perfecționării 
sistemului nostru democratic de gu
vernare a societății oonstâ in desfă- 
Îiurarea. pe baza programului ideo- 
ogic elaborat de Partid, a unei vas
te activități de dezvoltare a conștiin
ței socialiste, de formare a omului 
nou cu un larg orizont politic și cul
tural. cu o înaltă competentă profe
sională. cu o atitudine înaintată fată 
de muncă și societate.

Asigurarea bunei funcționări a or
ganismelor autoconducerii muncito
rești din unitâti necesită o susținută 
muncă de îndrumare din partea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
astfel incit pretutindeni sâ se asi
gure realizarea exemplară a planu
lui producției flzioe, îndeosebi pen
tru export, obținerea unei eficiența 
eît mai inalte. spre a restitui socie
tății mijloacele investite, a se asi
gura fonduri pentru propria dezvol
tare. Constituind nucleul autoeondu- 
eerii muncitorești, organizațiile de 
partid au menirea de a asigura un 
sprijin atotcuprinzător, tnoepind de 
la planificarea muncii si oină la 
aplicarea exemplară a deciziilor a- 
doptate. Din acest lanț trainic al co
laborării organelor si organizațiilor 
de partid cu organele de conducere 
colectivă nu trebuie, desigur, să lip
sească controlul, ceea ce impune o 
cunoaștere a legilor, hotăririlor. de
cretelor care reglementează activi
tatea unității respective.

Ridicarea nivelului calitativ al ac
tivității tuturor organismelor da 
conducere colectivă sint imperative 
esențiale pentru asigurarea creșterii 
intensive a economiei, desfășurării 
largi a noii revoluții tehnieo-știin- 
țifice, a noii revoluții agrare, reali
zării unei noi calități a muncii 
și vieții întregului popor, adincirll 
democrației muncitorești revoluțio
nare, înfăptuirii tuturor sarcinilor 
stabilite de Congresul al XIII-lea 
ai partidului, in vederea trecerii 
României la un stadiu superior de 
dezvoltare.

Conf. dr. Marin NEAGU

la școala recoltelor
înfăptuirea noii revoluții agrare 

presupune asigurarea unei forte de 
muncă avind irurită calificare profe
sională și o concepție înaintată re
voluționară. învățămîntul de profil 
este chemat astăzi să-și aducă o 
contribuție hotăritoare în pregă
tirea unor cadre tinere capa
bile, așa oum arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU In cuvân
tarea la marea adunare populară 
de la Slatina, de a înfăptui 
in bune condiții programele și 
planurile de dezvoltare, nu numai 
pentru a obține producții mari, dar 
și pentru — accentua secretarul ge
neral al partidului — a transforma 
însuși modul de muncă, de pregătire, 
de viată al țărănimii noastre.

In aoest sens am surprins citeva 
aspecte din activitatea unor lioee 
fruntașe din județul Timiș, județ la 
rindul său fruntaș in întrecerea so
cialistă. după cum atestă și confe
rirea titlului de „Erou al Noii Revo
luții Agrare" unor unități de pe 
aceste meleaguri. „Timișul are mare 
nevoie de muncitori cu inaltă califi
care, fiind un județ prin exce
lență agricol, ne spune prof. Va- 
siie Bolog, inspector școlar general. 
De aceea, preocuparea noastră a 
fost de a asigura ca în fiecare 
CUASC să existe 1—3 școli cu prima 
treaptă de liceu in acest profil, apoi 
de a zona în așa fel școlile de me
canici agricoli pentru a satisface ne
cesarul de mecanizatori de De întin
sul județului. In afara celor cinci 
lioee agroindustriale, de la Timișoa
ra. Ciaoova. Periam, Lugoj. Buziaș. 
în 46 de oentre de comună. în cla
sele a IX-a și a X-a de la școlile 
generale elevii se pregătesc in spe
cialitatea agricolă". în județul 
Timiș, în ultimii doi ani opțiunile 
elevilor ajunși la pragul primei 
clase liceale sint favorabile școlilor 
din localitățile lor. Aceasta este una 
dintre consecințele unei munci edu
cative responsabile și eficiente, ale 
unei schimbări de mentalitate din 
partea elevilor și a familiilor lor. 
„«Meseria e brățară de aur», dar ea 
se cuvine însușită si profesată. în 
actuala etapă, de oameni cu înalte 
cunoștințe, adaugă prof. Vasile Bo
log. Mal mult poate decit in alte ra
muri. in învătămfntui agroindustrial 
practica devine laboratorul viu al 
elevului. Ea trebuie însă privită ca 
modalitate de a dezvolta bagajul de 
cunoștințe teoretice, si nu doar ca 
schematică aplicare. In acest sens 
ne-am gindit aa. din cele sase ore 
afectate zilnic activității practice, 
două să fie de bilanț, continind ob
servații. concluzii și conducând ast
fel Ja modele de organizare. Latura 
ideativă. am considerat noi. for
mează un tot unitar cu activitatea 
practică."

Două licee — sî nu numai ele — 
din cimpia bănățeană argumentează 
elocvent eficienta măsurilor de per
fecționare a invățămintului agroin
dustrial. E vorba de oel din Timi
șoara și de complexul școlar de 1-’ 
Ciaoova. începem cu... ultimul, ur

Spațiul confluențelor spirituale
La Reghin, orașul în care, cu 

citeva secole in urmă, se citeau și 
șe scriau cărți, s-a desfășurat, de-a 
lungul anilor, o susținută activitate 
culturală. Să notăm, între altele, 
că prima reprezentație în limba ro
mână, organizată cu o trupă de 
teatru de amatori din localitate, a 
pvut loc aici incă la 19 februarie 
J888 ; la Reghin. Petru Maior 
și-a gindit și scris cu aproape 
200 de ani in urmă faimoasa Istorie 
pentru începutul românilor in Da- 
chia. Pentru cărturari ca Teo
dor Șerban Lupu, Patriciu Bar
bu. vasile Ladislau Pop, Augustin 
Maior sau Rudolf Wagner-Re- 
gâny, care au trăit și activat aici 
cu ani în urmă, actul de cultură era, 
pe drept cuvint, considerat -ca una 
din căile de propășire a vieții spiri
tuale. Numai că, in timp ce în tre
cut aspirațiile acestora erau rodul 
unor afirmări și strădanii individua
le, in cele patru deeenii de istorie 
nouă s-a afirmat o mișcare culturală 
de masă.

Instituția eare a dinamizat și afir
mat activitatea culturală din acest 
ora? care nu depășește cu mult 
30 000 locuitori a fost și este casa 
orășenească de cultură, laureată cu 
premiul I pe țară la ultimele trei 
ediții ale Festivalului național „Cin- 
tarea României". Dincolo de aceste 
distincții se află,. desigur, ța întot
deauna, oamenii,' acei oameni cu o 
neobișnuită sete de cultură, de al 
căror nume se leagă întreaga viață 
spirituală a orașului. Vom sublinia, 
Intii de toate, că in ultimii 18 ani 
activitatea acestei instituții este aso
ciată cu cea a numelui profesorului 
Emil Șerbăneșcu, directorul ei și 
președinte al comitetului orășenesc 
de cultură și educație socialistă.

— In activitatea noastră — apre
cia el — am încercat, și cred că am 
reușit, să constituim un nucleu de 
oameni pasionați șl pricepuțl (ei în
șiși artiști amatori și buni pedagogi), 
fără de care actul cultural rămine 
o simplă promisiune, un deziderat

Cu 18 ani In urmă, profesorul Liviu 
Cira prelua conducerea renumi
tului cor de patru voci al ca
sei de cultură (al cărui act de 
naștere a fost semnat în 1949), cu 
care el și cei 130 de coriști, în 
majoritate cadre didactice și alți In
telectuali. au obținut, alături de nu
meroase distincții județene și inter- 
județene, cinci titluri de laureat 
al Festivalului național „Cîntarea 
României". Dar numărul celor ce 
alcătuiesc acest „nucleu" de oameni 
pasionați, de care vorbea Emil Șer- 
bănescu, este atit de mare incit con
semnarea numelor lor ar presupune 
cel puțin o coloană de ziar. în 
total, aproape 300 de activiști cul
turali formați la „școala metodică 
a Reghinului" — cum se exprima, 
eu un frumos orgoliu. Alexandru 
Bugnarlu, primarul orașului. Irina 

mi nd ca într-un alt articol să vor
bim despre experiența liceului timi
șorean.

Liceu! de la Ciaoova. binecunoscut 
locuitorilor Timișului, școală agricolă 
avind mai bine de un secol de exis
tență, pare o adevărată „oază". 
La un kilometru de comună, o 
comună care a cunoscut în anii so
cialismului un ridicat grad de 
urbanizare, o așezare cu străzi largi 
și case impunătoare, el se ridică în 
plin cîmp. lntreruplnd liniile orizon
tale ale peisajului. Un parc cu ar
bori seculari — stejari piramidal! si 
corni — dezvăluie celui ce se apro
pie alei perpendiculare oare con
duc, intr-o geometrie reconfortantă, 
la elădirile acestui complex șeolar 
dotat cu tot ce trebuie pentru ca 
procesul de învătămînt șă se des
fășoare în condiții optime : 14 săli 
de clasă 10 laboratoare și cabinete, 
poligon pentru conducerea tractoru
lui, o bibliotecă avind peste 29 000 
volume, sală de festivități cu 500 de 
locuri, bază sportivă și — lucru 
esențial — o fermă didactică de 
35 ha și sector zootehnic cu majori
tatea speciilor de animale, un sector 
de mecanizare cu 8 tractoare de 
tipul celor folosite în producție. 
„Esențială mi se pare pentru asigu
rarea noii calități a procesului in- 
structiv-educativ în școlile de pro
fil, ne spune ing. Nicolae Banu, di
rectorul lioeului. activitatea practică, 
productivă în ferma didactică, acolo 
unde fluxul tehnologic poate fi ur
mărit de elev ca participant direct 
pe un timp îndelungat — parcurgind 
întregul ciclu al muncilor agricole. 
Numai în felul aoesta. nu imaginin- 
du-ne, ci muncind efectiv și invi
ți nd »pe viu«, vom putea crește acel 
specialiști care să obțină producțiile 
record ale noii revoluții agrare". Li
ceul de la Ciacova este un bun ar
gument în această privință prin mo
dul exemplar în care e gospodărit, 
prin felul in care gospodarii de aici 
folosesc fiecare petic de pămînt al 
fermei. Această școală în oare nu 
există profesori suplinitori este o 
veritabilă unitate productivă com
plexă, cu un plan de peste 1 150 000 
lei anual : de la cultura mare la un 
lot horticol cu pepinieră o suprafață 
cultivată cu o colecție de plante me
dicinale. o livadă, sector avicol, cu o 
colecție de rase de găini (anul aoes
ta, aici se vor putea vedea nu mai 
puțin de 12 rase), un sector zooteh
nie (70 bovine. 150 porci. 250 oi, Î0 
capre), unul apicol, o crescătorie de 
iepuri. „Sectorul zootehnic este or
ganizat pe flux tehnologic", precizea
ză interlocutorul nostru, unul dintre 
oamenii devotați trup și suflet a- 
cestei ramuri economice, avind o 
vechime de peste un sfert de veac în 
învătămlntuil agroindustrial. Un gos
podar remarcabil, un excelent orga
nizator, un cadru didactic intr-adevăr 
model.

în laboratorul zootehnic observăm, 
printre alte materiale didactice do 
reală funcționalitate, realizate cu 
ajutorul elevilor, un stup de obser-

Ia.nl (instractoarea formațiilor mu
zicale), Viorel Covrig (coordonatorul 
celor teatrale) , loan Buta (anima
torul orchestrei de muzică popu
lară) sau Mihai Fanea, instructor 
principal, sint adevărați artizani ai 
vieții culturale a orașului, oamenii 
care prin pasiune, tact și compe
tentă profesională au reușit să se 
înconjoare, in vremea din urmă, de 
un valoros grup de colaboratori 
(actori, regizori și alți specialiști) 
din oraș și din județ, care au făcut 
ca numărul soliștilor șl al formați
ilor artistice să crească de la an la 
an, să înregistreze, valoric, salturi 
calitative. Să precizăm în acest con
text că, dacă in urmă cu aproape 
două decenii casa orășenească 
de cultură avea doar 5—6 for
mații cu 150 artiști amatori, in

însemnări 
despre activitatea 
Casei orășenești 

de cultură din Reghin
prezent acest modern lăcaș de cul
tură (cu o încăpătoare sală de spec
tacole șl sală de conferințe, de ex
poziții și de coregrafie, pentru ac
tivități ele club și spații rezervate 
studioului artistului amator) nu
mără 22 formații artistice, cercuri 
de creație și de interpretare, so
liști vocalj și instrumentiști, care 
însumează aproape 600 de artiști a- 
matori — muncitori, intelectuali, 
cadre tehnice, lucrători din coope
rația meșteșugărească șl alții.

Alături de corul mixt pe patru voci 
de care aminteam mai sus, condus 
de Liviu Cira, formație care s-a 
afirmat și impus viguros, pres
tigiul casei orășenești 4 de cul
tură I-au afirmat, in ultimii ani, 
șl alte formații și soliști reghi- 
nenl. Intre acestea se numără, intii 
de toate, formația de teatru popu
lar (cu secții in limbile română și 
maghiară), cea de montaj literar- 
muzical, ansamblul folcloric de cîn- 
tece și dansuri „Plaiuri mureșene", 
grupul vocal-folcloric. cenaclul 11- 
terar-artistic „Condeie reghinene", 
orchestra de muzică ușoară „Sele
na". brigada artistică, cenaclul de 
artă plastică „Atelier ’83“ și multe 
altele.

Formația 
care este 
ai Teatrului 
Mureș (a 
și în regla dramaturgului 
dor Popescu), prezintă In 1____
stagiune 10—15 spectacole. Plus alte 
zeci de spectacole în deplasare. 
Bunăoară, in anul precedent, la 
spectacolele susținute la sediu, în 
județ sau in afara județului au asis

de teatru 
pregătită 

Național 
prezentat

popular, 
de actori 
din Tîrgu 
spectacole 

Tu- 
fiecare

bogate
vație pentru iarnă eu pereți de 
sticlă. Indiferent de specialitatea 
pentru care au optat, tinerii instr«iți 
Ja Ciacova deprind noțiuni, dobin- 
dese deprinderi din toate meseriile 
agricole. Modern, eficient si origi
nal aste și laboratorul ■ veterinar, 
unde dr. Axente Beleuță a proiectat 
un amfiteatru cu mese de disecție.* 
iar in fata lor un stand pentru in
troducerea animalului aflat in trata
ment. Viitorii specialiști au astfel 
condiții de a lucra ca într-o sală a 
unui spital de profil. în laboratorul 
de agrofitotehnie, ing. Nicolae Efrim 
ne prezintă o colecție cu nu mai 
puțin de 200 goluri de grîu (mate
rial genetic și istoric), paritate în 
școlile de profil, apoi o cojectle por
tabilă de semințe, care înlesnește 
aooesul elevilor in timpul orei de 
curs, O idee simplă, dar eu bun ran
dament didactic : pungi de plastic 
compartimentate, pentru toți elevii 
unei clase. înlocuiesc „tradiționalul" 
borcan cu semințe. „Pentru noi. in
tervine ing. Nioolae Efrim. integra
rea eu oeroetarea și, producția nu a 
fost o noutate. De cînd luerâm. am 
făcut lecții jn condiții de producție. 
Toate lucrările le executăm cu ele
vii, de la pregătirea terenului. a 
mașinilor ja depozitarea reooltei". 
Serviciul specific în sectorul zooteh
nic este asigurat. în tot timpul anu
lui, în exclusivitate de elevi.

Dar, adăugăm noi. la aceste deo
sebite măsuri și rezultate ale gos
podarilor de la liceul din Ciacova 
s-ar cuveni ca întreprinderea patro- 
natoare, I.A.S. Voiteni. să răspundă 
cu mai multă promptitudine și aten
ție, de la asigurarea, dgpă posibili
tăți, a reparațiilor curente la clădiri 
și mașinile agricole pină Ja un spri
jin tehnologic mai substanțial. Pre
ocupare care ar trebui să se vadă 
mal mult. Pentru că absolvenții 
acestui liceu sint, promoție după 
promoție, cadre cu un nivel ridicat 
de cunoștințe și deprinderi, așa cum 
aveam să înțelegem din discuția cu 
cițiva tineri încadrați la Fabrica de 
nutrețuri combinate de la Pădureni, 
aparținind Combinatului agroindus
trial Timiș. „Absolvenții de la Cia
cova, arăta directorul fabricii, ing. 
Ion Șerban, sint oameni cu o forma
ție adecvată, cu suficiente cunoș
tințe și elasticitate de gindire șl ac
țiune. care se integrează rapid exi
gentelor noastre. Motived e ușor de 
aflat : calitatea practicii în ferma 
didactică, noțiuni teoretice organic 
asimilate, disciplină și dragoste de 
meserie". Cuvinte pe care aveam să 
le regăsim in discuția cu interlocu
torii noștri, absolvenți mai vechi 
sau mai noi : laboranta Radanea 
Dascălu. tehnicienii veterinari Du
mitru Jurcă, Liliana Gui. Elisabeta 
•Turcă, Lenuta Tricu. Tiberiu M«he* 
dințu. Ion Haneș. inginerul zooteh
nist Sorin Sava. Munca lor. apre
ciată într-o fabrică-model. este do
vada concretă a efortului și price
perii inimoșilor dascăli din vechiul 
liceu de la Ciacova.

Costin TU CHIL A

tat circa 150 000 de spectatori. Dar 
cifre asemănătoare înregistrează, la 
spectacolele susținute, majoritatea 
formațiilor casei de cultură. Expli
cațiile afluenței de public sînt mai 
multe. în acest sens, vom reține din 
nou sublinierile directorului casei 
orășenești de cultură, care ne-a 
spus : „Obișnuim ea programele pre
zentate să fie ancorate, pe cit e po
sibil, în ceea ee are specific orașul 
ș( județul nostru ; să valorificăm 
superior bogatele tradiții folclorice 
din zona Mureșului de Sus șl, nu în 
ultimul rind, să organizăm specta
cole (de teatru) urmate de dezbateri 
publice, de întllniri cu regizori, dra
maturgi. scenografi șl artiști ama
tori, prilej cu care și sondăm pre
ferințele publicului".

Acestui mod de a lucra și con
lucra cu publicul i se adaugă or
ganizarea periodică a unor con
cursuri de Dreselectie a artiștilor a- 
matorl, Sint modalități care, pe de 
o parte, duc Ja reîmprospătarea con
tinuă a formațiilor, iar pe de alta
— la organizarea unor acțiuni și 
programe culturale îndrăgite de pu
blic. Aici își au, între altele, origi
nea manifestările culturale tradițio
nale : Festivalul cintecului, jocului 
și portului reghinean, Săptămina ti
neretului reghinean, Azi clubul vă 
aparține. Om-socletate-eunoaștere 
sau manifestările culturale complexe 
organizate în cadrul Zilei muncitorilor forestieri.

Fiind azi o importantă citadelă 
muncitorească, Reghinul — „orașul 
viorilor", cum i șe apunea altădată
— trăiește Insă o viață spirituală 
mult mai complexă decit cea schi
țată pin§ acum. La baza acesteia re
găsim toț casa orășenească de cul
tură, ale cărei activități s-au „de
plasat", in ultimii ani, din ce in ce 
mai mult in întreprinderile orașu
lui. Zeci șl zeci de artiști amatori, 
care au activat și s-au format 
la rigorile aceșței instituții •— 
cea mal reprezentativă a ora
șului — iși continuă azi ac
tivitatea ca instructori și inter
pret! pe marile platforme Industria
le. Sorin Pantea, Elena Moica, Flo
rin Mariș și mulți alții sint artizanii 
a numeroase formații, apărute in 
ultimii ani, fie la I.U.P.S.. I.F.E.T. 
sau întreprinderea metalurgică „Re
publica", fie la spitalul orășenesc 
ori in alte instituții. Unii sînt diri
jori de cor, alții — Instructori de 
teatru sau interpret! in formațiile 
folclorice.

Aceasta a făcut ca Reghinul cul
tural să numere nu mal puțin de 200 
formații artistice, ce reunesc aproa
pe 5 000 de artiști amatori. Sînt cifre 
care arată, cu forța argumentului, 
că la Reghin cultura are cu ade
vărat un caracter de masă.

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteli"

BACAU. Cea de a V-a ediție a 
concursului- interjudețean ai fil
mului de animație desfășurată la 
Bacău a reunit un mare număr de 
cineaști profesioniști si amatori, 
critici, oameni de cultură și artă 
din Întreaga tară. Au fost prezen
tate filme inspirate din lupta po
porului nostru pentru dezarmare și 
pace, din munca entuziastă a oa
menilor din Întreprinderi și de pe 
șantiere, realizate de cineaștii ama
tori din mai multe județe aje tării. 
(Gheorghe Baltă).

BOTOȘANI. — în cadrul Festi
valului national „Cîntarea Româ
niei", la Botoșani s-a desfășurat 
cea de-a IX-a ediție a simpozio
nului „Botoșani — permanente 
istorice. Județul Botoșani — stră
vechi pămint românesc, vatră de 
locuire continuă". Lucrările simpo
zionului, organizat de Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
județului Botoșani și Complexul 
muzeal Botoșani, au avut ioc tn 
plen ?! pe secțiuni. Au participat 
prestigioși oameni de cultură și 

artă, specialiști din institutele de 
cercetări, muzee si case memo
riale din București, Iași, Brăila, 
Galați. Vaslui, Bacău, Constanta, 
Suceava, Vrancea, Mehedinți, Bo
toșani. (Eugen Hrușcă).

HUNEDOARA. în toate localită
țile hunedorene s-a desfășurat 
„Săptămina științei și tehnicii pen
tru tineret", in cadrai căreia zeci 
de mii de tineri au participat la 
simpozioane, mese rotunde, dezba
teri. expuneri, schimburi de expe
riență. expoziții organizate în mu-

CARNET CULTURAL

nlcipli. orașe șl unități economice. 
S-a remarcat, printre altele, numă
rul mare de lucrări prezentate de 
tineri in concursul județean de 
creație tehnlco-științiflcă. (Sabin 
Cerbu).

BRAila. în zona centrală a 
municipiului de la Dunăre, eomi- 
tetu) județean de cultură si educa’ 

tie socialistă a Inaugurat noile Ga
lerii de artă. Intr-un spațiu mo
dern amenajat au fost expuse lu
crări de pictură și grafică.

ARGEȘ. La Curtea de Argeș s-a 
desfășurat cea de-a XVI-a ediție a 
mariireștărllor cu genericul : „Isto
rie și contemporaneitate", cuprin- 
zind un bogat ciclu de manifestări 
politico-educative pe teme de mare 
Interes și actualitate. (Gheorghe 
Cir st ea).

TULCEA, Sub genericul „Săp- 
tămîna culturală". în orașul Isac- 

cea din județul Tulcea au avut loc 
ample manifestări cultural-artisti- 
ce. La casa de cultură, biblioteca 
orășenească și la cluburile mun
citorești s-au desfășurat simpozi
oane, mese rotunde și expuneri ur
mate de spectacole susținute de 
artiști amatori din oraș, laureat! ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României". Au fost deschise, de 
asemenea, expoziții de carte. (Ne- 
culai Amihulesei).

MEHEDINȚI. Cercetătorii din ca
dru) Muzeului regiunii Porților de 

Fier au organizat la Casa de cultu
ră din orașul Vlnju Mare un sim
pozion cu tema „Noi descoperiri 
arheologice pe teritoriul Mehedin- 
țiului, care atestă vechimea multi
milenară a poporului român". Sub 
egida comitetului județean al 
U.T.C., la Casa tineretului din Dro- 
beta-Turnu Severin s-a desfășurat 
dezbaterea „Forme și metode fo
losite de organele și organizațiile 
U.T.C. pentru educarea patriotică, 
revoluționară a tineretului". (Vir- 
giliu Titaru).
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Apreciez în mod deosebit mesajul de felicitare pe care mi l-ați adresat 
cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a’Zilei naționale a țării noastre.

Folosesc acest prilej spre a Vă mulțumi pentru sentimentele calde expri
mate la adresa mea și a poporului omanez. La rindul meu, vă doresc să
nătate și fericire personală, Iar poporului prieten român, progres și pros
peritate.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Cronica zilei

Cu privire la ședința ordinară a Comitetului
miniștrilor apărării ai statelor participante

la Tratatul de la Varșovia

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
30 de ani de la crearea Forțelor Ar
mate Revoluționare ale Republicii 
Cuba, la ambasada acestei țări da 
București a avut loc. marți, o con
ferință de presă. Au participat 
ziariști din presa centrală si de la 
Radioteleviziune. precum si cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

Au fost prezenți reprezentanți al

tv
20,03 Telejurnal
20,13 Viâța economică. Experiența frun

tașilor s-o cunoaștem, s-o gene
ralizăm !

20,23 Unită Românie, stăptnă pe destin.

vremea
Institutul de meteorologie șt hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 26 noiembrie, ora 20 — 29 
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
11 in general Închisă. Vor cădea ploi

Unitatea, ideal de veacuri al poporului nostru
(Urmare din pag. I)
locuită de același popor), societatea 
românească sâ se înfățișeze aceeași 
în componentele ei esențiale.

Marea Unire era înscrisă in unita
tea culturii românești ; circulația 
manuscriselor și tipăriturilor româ
nești in toate provinciile locuite de 
români, relațiile dintre aceste pro
vincii în domeniul invățftmîntului 
prin schimbul de profesori și învă
țători. lecturile comune, scrierile des
tinate deopotrivă muntenilor, mol
dovenilor și transilvănenilor au ge
nerat și in sfera vieții culturale o 
puternică unitate spirituală a po
porului român.

Pe aceste baze s-a dezvoltat, de-a 
lungul timpului, o viguroasă con
știință * unității de neam, care, in 
condițiile formării națiunii române, 
în epoca modernă, a devenit conști
ință națională. Conștiința unității de 
neam a fost unul din aspectele 
fundamentale ale gîndiri! si simți
rii colective a românilor, și ea nu a 
fost implantată din afară, ca un pro
dus livresc, savant. al cărturarilor 
români sau străini. Mărturiile isto
rice sint unanime în a arăta că din 
momentul constituirii lor ca popor, 
cu o fizionomie etnlcă-lingvlsticâ 
specifică, românii au știut că peste 
orice frontiere sau separări, genera
te de vicisitudinile istoriei, ei alcă
tuiesc un singur popor. în cunoscu
ta sa solie către senatul Veneției, 
Ștefan cel Mare, referindu-se la 
Muntenia, folosește expresia de „cea
laltă Valahie", adică de „cealaltă 
țară românească", ceea ce dovedește 
limpede că pentru marele voievod 
statele feudale românești erau crea
ții ale unuia și aceluiași popor. în 
vremea lui Mihai Viteazul, boierii 
munteni scriau celor moldoveni că 
„sintem toți de o lege și de o limbă". 
La intrarea marelui voievod in 
Transilvania, țăranii români s-au 
răsculat „pUni.de încrederea pe care 
le-o inspira un domn din neamul 
lor", după cum notează cronicarul 
maghiar Szămoskdzy, sau In formu
larea mai concisă a cronicarului sas 
G. Kraus, pentru că „Mihai era din 
poporul lor, adică român".

Cea dinții unire a românilor. În
făptuita de Mlbal Viteazul In anul 
1600, a fost ea Însăși consecința fi
rească a unei îndelungate colaborări 
politice și militare între țările româ
ne, în lupta pentru apărarea inde
pendenței. Mircea cel Mare, domnul 
Țării Românești, a fost chemat de 
românii dobrogeni pentru a-i apăra 
de cuceritorii străini și a unit astfel 
Dobrogea cu Tara Românească. Stă- 
pîn al Banatului de Severin, al Tării 
Făgărașului și Almașului. al cetății 
Bologa din Transilvania, el a fost 
domnul care. înainte de Mihai Vi
teazul. a reunit sub autoritatea sa 
cea mai mare parte a pămintului 
românesc. Lupta pentru neatimare 
a fost continuată. în același _ spirit 
de cooperare intre țările române, de 
voievodul Transilvaniei. Iancu de 
Hunedoara, care a organizat un ade
vărat front de rezistentă antiotoman 
al Tării Românești. Moldovei și 
Transilvaniei. Aceeași concepție a 
călăuzit șl strategia luptei de apăra
re, desfășurată de Ștefan cel Mare, 
a cărui implicare în viata politică de 
dincolo de Milcov a fost atit de 
profundă incit o cronică munteană 
îl număra printre domnii Târli 
Românești.

Mihai Viteazul a continuat, așa
dar. pe un plan superior, politica 
predecesorilor săi munteni, moldo
veni și transilvăneni și a închegat 
într-un ansamblu unitar — politic 
și teritorial — ceea ce el nu putuse
ră înfăptui decit partial. Politica 
voievodului muntean in Transilvania 

Ministerului Afacerilor Externe. Mi
nisterului Apărării Naționale.

Atașatul militar, aero și naval al 
Republicii Cuba, căpitan de fregată 
Pablo Joia, a înfățișat principalele 
momente ale creării forțelor arma
te revoluționare cubaneze, ale luptei 
poporului cubanez pentru eliberare 
națională si socială, pentru edifi
carea noii orinduiri sociale.

(Agerpres)

Versuri și clntece patriotice, re
voluționare (color)

20,33 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politico-ideologies • Pro
cesul revoluționar continuu, legi
tate a socialismului

20,50 Film serial (color). „Ambulanța". 
Producție a televiziunii cehoslova
ce. Premieră pe țară. Episodul 3 

. 21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

slabe și burnițe, pe alocuri in regiu
nile estice ale țării și cu totul izolate 
Sil restul teritoriului. Vintul va suflă 
slab plnă la moderat, cu intensificări 
de scurtă durată in zonele răsăritene. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
minus 4 și plus 6 grade, mai coborîte in 
depresiunile intramontane, iar cele ma
xime, in general, intre 3 și 13 grade. 
Local, se va produce ceața.

și Moldova relevă in chip limpede 
că întîiul unificator al pămintului 
românesc a avut din plin conștiința 
unității de neam a românilor.

Unirea înfăptuită de Mihai Vi
teazul nu a putut supraviețui făuri
torului — el însuși asasinat mișeleș
te — din cauza acțiunilor ostile ale 
marilor puteri vecine (Imperiul oto
man, Imperiul habsburgic și regatul 
polon), care vedeau in statul român 
creat in 1609 un obstacol in calea 
politicii lor de cucerire sau domina
re a teritoriului românesc. Dacă 
întiia unire a românilor a fost de 
scurtă durată, în schimb consecin
țele el pe planul conștiinței și al 
gindiril politice românești s-au do
vedit a fi de o remarcabilă durabi
litate. Cel in care contemporanii au 
văzut un „restitutor Daciae" (res
tauratorul Daciei) a lăsat o adevă
rată moștenire politică — ideile și 
idealurile de independență și unita
te. Marii cronicari din secolul al 
XVII-lea — Grigore Ureche, Miron 
Costin, Constantin Cantacuzino — 
pun Ia temelia operelor lor ideea 
de unitate a tuturor românilor. 
Dimitrie Cantemir, care încheie și
rul marilor cronicari și inaugurează 
pe cel al criticilor moderni, adună 
toate argumentele științifice ale 
timpului său pentru a pune în lu
mină continuitatea si unitatea mun
tenilor, moldovenilor și transilvăne
nilor, ca părți ale unul singur popor, 
cei român.

O dată cu încheierea procesului 
de constituire a națiunii române, 
conștiința unității se consolidează șl 
ea se manifestă cu vigoare în 
timpul revoluției din 1821. în timp 
ce Tudor Vladlmlrescu se pronunță 
în favoarea unei strinse conlucrări 
cu moldovenii, ca „unii ce sintem 
de un neam, de o lege", revoluția 
sa avea un puternic ecou peste Car- 
pați, unde românii transilvăneni ve
deau ' în el un nou Horea, conside
rat, el însuși, da contemporani, un 
„Rex Daciae".

Pe măsura progresului societății 
românești și a consolidării conștiin
ței naționale, necesitatea constitui
rii statului național, adică a cadru
lui politic și instituțional corespun
zător puternicei realități care era 
națiunea română, este tot mal pu
ternic percepută de toate clasele și 
categoriile sociale românești. Revo
luția din anul 1848 a fost o puterni
că manifestare a voinței de unitate 
națională a românilor. Strigătul mii
lor de țărani, adunați pe Cimpia Li
bertății de la Blaj. ..Noi vrem să ne 
unim ca Țara !", adică cu frații de 
peste munți, a exprimat in chipul 
cel mal fidel simțămintele întregii 
națiuni române. Intervenția brutală 
a armatelor celor trei imperii limi
trofe (otoman, habsburgic șl țarist) 
a pus capăt revoluției române, dar 
nu a putut lichidă ideea unității na
ționale care exprima acum o nece
sitate istorică Obiectivă.

O necesitate care îsl va croi drum 
In chip rapid, pentru că. Intr-un nou 
context internațional, la un deceniu, 
după ce armatele străine credeau a 
fi stins definitiv flacăra luptei pen
tru unitate națională a românilor, 
aceștia să înfăptuiască, prin pro
priile lor mijloace, unirea Moldovei 
cu Muntenia sub sceptrul domnito
rului Alexandru Ioan Cuza, la 24 Ia
nuarie 1859, punînd astfel bazele 
statului național român modern. 
Existența lui însemna chezășia pen
tru românii aflați încă sub «tăpinlri 
străine, că regăsirea tuturor in fron
tierele unui singur stat era iminentă. 
Această convingere s-a întărit din 
momentul in care noul stat român 
și-a proclamat independența de stat 
deplină la 9 mai 1877. în toate teri
toriile locuite de români. 24 ianua

VIAȚA ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEIDIN VEȘTILE TRANSMISE IERI DE CORESPONDENȚII „SClNTEI!”
SUCEAVA : Cantități 
sporite de substanțe 

minerale utile
i

Minerii suceveni acționează cu 
dăruire și responsabilitate pentru a 
da tării cantități tot mai mari de 
substanțe minerale utile. în acest 
scop, s-a urmărit transpunerea în 
viață a tuturor măsurilor din pro
gramul de organizare și moderni
zare a producției, de perfecționare 
a tehnologiilor de extracție în 
subteran, precum și de calificare a 
forței de muncă necesare. Ei au 
reușit, astfel, să realizeze supli
mentar peste 20 000 tone minereu 
de mangan-marfă, depășind anga
jamentul pe care și l-au asumat pe 
întregul an, 2 325 tone fier, 22 400 
tone pirită. 89 tone zinc și plumb 
în concentrate, 3 000 tone barită 
preparată. în momentul de fată, 
eforturile minerilor suceveni sint 
îndreptate în direcția Încheierii cu 
succes a acestui an și pregătirii 
temeinice a activității productive 
din 1987. Au fost devansate lucră
rile miniere la realizarea galeriilor, 
puțurilor și forajelor, asigurln- 
du-se astfel condiții bune pentru 
desfășurarea ritmică a activității 
de extracție in cel de-al doilea an 
al actualului cincinal. (Sava 
Bejinariu).

ALBA : Ritmuri susținute 
de creștere 

a productivității muncii
în unitățile economice din jude

țul Alba se acționează cu perse

rie 1859 și 9 mai 1877 au avut un 
profund răsunet și au prilejuit pu
ternice manifestații ale unității ro
mânești. Mișcarea muncitorească și 
socialistă care s-a dezvoltat in 
România s-a integrat acestui vi
guros curent de unitate națională și 
a militat statornic pentru ca toți 
românii să se reunească în hotarele 
statului național. în revista socia
listă intitulată semnificativ „Dacia 
viitoare" (1883), se puteau citi urmă
toarele rînduri : „Voim Dacia așa 
cum ea fu, fiindcă istoria și dreptul, 
tradițiunea și plebiscitul, trecutul și 
prezentul ne dau dreptul de a aspira 
la o Dacie română (...). Dacă drep
tul are vreo putere pe acest pămint, 
Transilvania și celelalte părți ale 
vechii Dacii, unde românii sint in 
majoritate, trebuie si se fusioneze 
și se vor fusiona mai curind sau 
mai tlrziu in statul român".

Previziunea revistei socialiștilor 
avea să se împlinească întocmai in 
anul 1918, Atunci, la capătul a doi 
ani de luptă eroică și de mari sa
crificii pentru a apăra neatîrnarea 
și integritatea statului român, inva
dat de trupele Puterilor centrale și 
de aliatii lor. poporul român a putut 
realiza, in condițiile prăbușirii impe
riilor absolutiste, reacționare, aspi
rația sa multimilenară : statul na
țional unitar. în adunări reprezenta
tive. democratic alese, românii din 
teritoriile aflate pînă atunci sub stă- 
pînire străină și-au exprimat voința 
de a se uni cu frații din România.

Deș&virșirea unit&ții național-sta- 
tale a fost opera poporului român, 
înfăptuită prin lupte, suferințe și 
jertfe, in perfectă concordanță cu 
aspirațiile și interesele poporului 
român și cu cerințele legităților 
obiective ale procesului istoric. Acest 
stat național nu ne-a fost dăruit de 
nimeni, l-am făurit noi. românii, 
răspunzind prin lupta noastră unei 
.exigențe a legilor obiective ale isto
riei. „Unirea de la 1918 —• sublinia 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
— a răspuns cerințelor și legilor 
obiective ale dezvoltării sociale, ba- 
zindu-se pe realități fundamentale 
cum sint originea și limba comună, 
identitatea de interese și aspirații 
ale intregului popor, dornic să tră
iască intr-o singură țară".

în condițiile edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
unitatea a căpătat o nouă semnifi
cație. Ea se manifestă prin coeziu
nea moral-politlcă a națiunii româ
ne, prin atașamentul ei ferm fată 
de politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român, devenit 
centrul vital al națiunii. Grație uni
tății de monolit a poporului român, 
strîns unit în jurul partidului șl ai 
secretarului său general, perioada 
inaugurată de Congresul al ÎX-lea 
al Partidului Comunist Român a in
trat de Pe acum 1n multimilenara 
noastră Istorie drept cea mai bogată 
în înfăptuiri, purtînd numele ctito
rului României socialiste, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, luptător ferm șl 
curajos pentru libertate șl indepen
dență, pentru progres social , șl pace
— aspirații supreme ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor lumii. 
Recenta sa inițiativă de pace — re
ducerea cu 5 la sută a armamen
telor. efectivelor și cheltuielilor mi
litare — a oferit Încă un exemplu 
strălucit de abordare realistă a pro
blemelor internaționale. Iar aproba
rea unanimă a poporului român, ex
primată la referendumul din 23 no
iembrie 1986. a făcut din nou dovada 
unității de granit a întregului nos
tru popor, hotărit să probeze prin 
fapte profundul său atașament față 
de cauza propășirii patriei socialiste, 
a păcii și securității statelor Și na
țiunilor. 

verentă pentru înfăptuirea măsu
rilor de creștere mai accentuată a 
productivității muncii cuprinse în 
programele speciale elaborate in 
acest scop. O atenție deosebită este 
acordată promovării progresului 
tehnic, înnoirii și modernizării teh
nologiilor. drganizărif superioare a 
muncii. Eficienta acestor măsuri 
este evidențiată de ritmul de creș
tere a productivității muncii. Ast
fel, față de prevederile de plan, 
productivitatea muncii înregistrea
ză un spor de peste 1 900 lei pe lu
crător. Comparativ cu anul trecut, 
acest important indicator a crescut 
în industria județului cu 9.4 la 
sută. Ritmuri mai înalte de crește
re a productivității muncii se în
registrează în unitățile constructoa
re de mașini, industriei chimice si 
industriei ușoare. (Ștefan Dlnică).

MUREȘ : Construcții 
social-edilitare

Municipiile si «ragele județului 
Mureș cunosc o puternică dezvolta
re economică și urbanistică. Numai 
in acest an. constructorii mureșeni 
de locuințe au dat în folosință 1596 
de apartamente confortabile, ou 50 
de apartamente mai mult decit 
prevederile planului pe aoeastă 
perioadă. De remarcat că o bună 
parte din apartamentele oonstruite 
in acest an au fost date în folosin
ță în municipiul Tirgu Mureș, 
unde, în zona Fabricii de materiale 
fotosenslbile a prins oontur noul si 
frumosul cartier „Unirea", care va 
număra în final 5 000 de aparta
mente. 2 școli generale, creșe si

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL: Azi, la București, 

Steaua — Dinamo; la Craiova, 
Universitatea — Sportul 

studențesc
În campionatul diviziei A, astăzi 

două meciuri dintre cele mai intere
sante : la București, Steaua — Di
namo, iar la Craiova. Universitatea
— Sportul studențesc.

La stadionul „Steaua" din Capita
lă, întrecerea dintre fruntașele cla
samentului va pune probabil față in 
față următoarele formații : Steaua — 
Stîngaciu — Iovan, Belodedici, Bum- 
bescu, Welssenbacher — Ballnt, B6- 
ldni, Stoica, Majearu (Bălan) — Lă
cătuș, Pițurcă ; Dinamo — Moraru — 
Varga, Nlcolae. Andone. Stănescu — 
Dragnea, Rodnic. Bălăci, Mihăescu
— Damaschin, Cămătaru. Partida va 
fi arbitrată de Dan Petrescu și va 
Începe la ora 14.

La Craiova, de asemenea, de la ora 
14, va începe meciul Universitatea — 
Sportul studențesc, formații in frun
te cu valoroșii noștri internaționali 
Silviu Lung și, respectiv, Gheorghe 
Hagi. Jocul va fi arbitrat de brașo
veanul Radu Petrescu.

HANDBAL. în sala sporturilor 
din Craiova au început marți în
trecerile oelei de-a 27-a ediții a tra
diționalei competiții internaționale 
de handbal masculin „Trofeul Car- 
pați". Partidele disputate în ziua 
inaugurală s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : U.R.S.S. — Bul
garia 29—20 (14—9) ; R. F. Germania
— Polonia.32—23 (14—11) ; România 
A — România tineret 33—19 (19—7).

Astăzi, de la ora 15, sint progra
mate întîlnlrlle : România tineret —• 
Bulgaria ; U.R.S.S. — Polonia ; 
România A — R. F. Germania.

BOX ! La Reșița a avut loc cea 
de-a doua întilnire dintre reprezen
tativele de juniori ale României și 
R.D. Germane. După ce ciștlgaseră 
prima întrecere cu 7—3 juniorii noș
tri au învins și de astă dată, cu sco
rul de 5—4. Campionul european la 
categoria ușoară, Francisc Vastag a 
ciștigat din nou inainte de limită, 
încă din primul rund. S-a distins, de 
asemenea, A. Antigero (născut în 
1970) care a învins inainte de limită, 
în rundul îlitil. deși boxa la o cate
gorie superioară (75 kg.) celei in care 
concurează de obicei.

Amintim că precedentele meciuri

Avantaje ale economisirii prin C.E.C.
Unul din avantajele generale ale 

economisirii la C.E.C. constă în 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor, ale titularilor 
și operațiilor efectuate. Lucrătorii 
C.E.C,, ai unităților care fac ope
rații sint obligați prin lege să păs
treze secretul operațiilor la C.E.C.

în legătură cu datele informa
tive privind depunerile populației, 
Casa de Economii și Consemna- 
tiuni precizează câ acestea se dau 
pe bază de cerere scrisă, cu con
diția prezentării libretului sau in
dicării numărului acestuia ori a al
tor elemente Strict necesare Iden
tificării libretului :

titularilor libretelor de econo
mii ; persoanelor indicate prin 
clauza de Împuternicire înscrisă in 
libret, dar numai pentru operațiile 
efectuate de acestea ; depunători
lor. numai pentru sumele depuse 
de aceștia pe numele altor persoa
ne ; persoanelor Împuternicite de 
către titulari prin procură «au 
printt-o altă formă de Împuter
nicire legală. In limitele stabilite 

grădinițe, alte dotări sociale. Pre
cum și spații comerciale și de 
prestări servicii către populație. El 
se va alinia astfel marilor ansam
bluri de locuințe construite în ul
timii ani în județul Mureș — ade
vărate „orașe în oraș". Așa sint 
cartierele „1848“. „7 Noiembrie", 
„T III" și „T IV" din Tirgu Mu
reș. „Tîrnava" din Sighișoara „23 
August" din Luduș. „Iernuteni" din 
Reghin și altele. în perioada cane 
a mal rămas din acest an. construc
torii mureșeni vor mai preda „la 
cheie" alte 735 de apartamente, 
majoritatea fiind in stare finală de 
execuție, ceea ce va face ca planid 
pe 1986 la construcția de locuințe 
să fie îndeplinit și depășit, (Gheor
ghe Giurgiu).

BACĂU : Mașină 
multifuncțională

Specialiștii întreprinderii jude
țene de gospodărie comunală și 
locativă Bacău au conceput și 
realizat, cu forțe proprii, o mașină 
multifuncțională pentru prelucra
rea maselor plastice. Ea poate pre
lucra profile, bare și țevi, reali- 
zind un larg sortiment de reci
pient! și piese din materiale 
plastice. Prin înlocuirea sistemului 
pneumatic de acționare cu unul 
hidraulic se realizează însemnate 
economii de energie electrică și o 
productivitate a muncii sporită. în 
prezent. în întreprindere se pro
duc aceste mașini atit pentru ne
voile proprii, cît și pentru alte uni
tăți din țară prelucrătoare de 
mase plastice. (Gheorghe Baltă).

de juniori România — R.D. Germa
nă, desfășurate in 1985, in R.D.G., 
se încheiaseră — primul cu scorul de 
7—4 pentru gazde, iar secundul cu 
6—4 pentru tinerii noștri puglliști. 
Formația pentru întrecerile din 1985, 
ca și pentru cele recent desfășurate, 
au fost conduse de antreniyii R. Ar- 
maș, V. Bala și Gh. Ene.

De la 5 decembrie, lotul reprezen
tativ de juniori va începe pregătirile 
pentru campionatele mondiale, pro
gramate in Cuba, in luna iulie 1987.

ȘAH. în runda a 9-a a turneu
lui feminin din cadrul Olimpiadei de 
Șah de la Dubai (Emiratele Arabe 
Unite), echipa României a întrecut 
cu 2,5—0,5 puncte selecționata Fran
ței. Alte rezultate : U.R.S.S. — R.F. 
Germania 2—1 ; Polonia — R-P- Chi
neză 2—1 ; Ungaria — Spania
2.5— 0,5 : Iugoslavia — Irlanda 2—0 
(1) etc. în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 20,5 puncte, urmată de
R. P. Chineză 19 puncte. România și 
Ungaria cite 18. Polonia 17.5 punc
te etc. în concursul masculin se 
menține lideră echipa Angliei cu 
26,5 puncte, urmată de S.U.A. 24,3 
puncte (1). U.R.S.S. 24,5 puncte. Re
zultate tehnice : Anglia — Bulgaria 
3—1 : U.R.S.S. — Franța 3.5—0,5 ;
S. U.A. — Ungaria 2—1 (1). R.F. Ger
mania — Scoția 3—1 ; Italia — Peru 
3—1 : Guatemala — Zimbabwe
3.5— 0,5 : Bolivia — Panama 3—1 ; 
România — Canada 2,5—0,5.

TENIS. Circuitul „Marelui Premiu" 
masculin la tenis s-a încheiat, pri
mul loc revenind lui Ivan Lendl, cu 
4 801 puncte. Pe locurile următoare 
s-au situat Boris Becker (3 335 p), 
Stefan Edberg (2 757 p). Joakim 
Nystrom (2 097 p). Yannick Noah 
(2 055 p). Mats Wilander (1 957 p), 
Henri Leconte (1 882 p). Andres Go
mez (1 746 p). Acești opt jucători 
s-au calificat pentru „Turneul cam
pionilor". competiție ce va debuta 
la 3 decembrie, la celebra arenă 
newyorkeză „Madison Square Gar
den". De remarcat că Ia „Masters" 
nu va fi prezent nici un tenisman 
american. Jimmy Connors, nr. 9 in 
clasament, fiind prima rezervă, in 
caz de indisponibilitate a vreunui 
finalist. Tragerea la sorti pentru cele 
două grupe ale turneului a fixat 
următoarea alcătuire : Lendl (nr. 1), 
Edberg. Noah. Gomez — în prima 
grupă ; Becker (nr. 2), Wilander, 
Leconte șl Nystrom —• l-n grupa se
cundă.

prin împuternicire: părinților șl 
tutorilor, pentru depunerile apar- 
ținînd titularilor minori ; persoa
nelor înscrise la dispoziția testa
mentară. numai după decesul titu
larului și numai pentru soldul exis
tent la data decesului ; moștenito
rilor legali sau testamentari prin 
atestarea acestei calități de către 
organele notariale sau Instanțele 
judecătorești, numai pentru soldul 
existent la data decesului titula
rului.

Conform legii, nici o persoană In 
afară de cele arătate mai șuș nu au 
drept să ceară și să primească date 
informative asupra depunătorilor 
și operațiilor efectuate de aceștia 
Ia C.E.C.

Este important de reținut că in
strumentele de economisire oferite 
populației de unitățile C.E.C. din 
întreaga tară răspund toate ace
luiași scop : păstrarea in cea mai 
deplină siguranță a economiilor bă
nești personale sl sporirea aces
tora prin dobînzi șl clștiguri.

în prima jumătate a lunii decem
brie 1986, la Varșovia, capitala Re
publicii Populare Polone, va avea

(Sameni,fapte,
DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI,.

Vocația muncii și creației

însemnări de călătorie 
din R. S. Cehoslovaca 

a--------------------------------------

Prin armonioasa îmbinare dintre 
vechi și nou. prin bogăția vestigii
lor trecutului istoric și varietatea 
ctitoriilor din anii socialismului, ca
pitala Cehoslovaciei dobîndește un 
farmec deosebit. Numeroasele clă
diri vechi apartinînd unei mari 
varietăți de stiluri, potrivit epoci
lor ce le-au generat, se integrează 
organic în peisajul tot mai modern 
al orașului. Cupolele, cornișele, 
portalele, turnurile crenelate ce 
străjuiesc malurile Viltavei. Cas
telul praghez, Teatrul Național, 
podul Carol — toate compun o 
amplă și originală arhitectură dăl
tuită în piatră și cărămidă. Vesti
giile istoriei, viața cotidiană, 
perspectivele Pragăi au stîrnit și 
stirnesc necontenit interesul viu al 
vizitatorilor.

Praga dispune de 1966 de monu
mente istorice. în jurul multora 
din ele se văd înălțate schele, 
meseriașii lucrînd la restaurarea 
lor. Vocația constructivă a praghe- 
zilor de odinioară și a celor de 
astăzi este prezentă la tot pasul. 
Pretutindeni constați preocuparea 
nu numai pentru păstrarea și com
pletarea vechiului fond de edificii, 
ci și pentru realizarea de con
strucții noi. In pas cu imperati
vele moderne si 
gradul de civili
zație atins de 
Cehoslovacia so
cialistă.

Dacă în urmă 
cu mai bine de 
un secol pe teri
toriul orașului trăiau circa 350 000 
de oameni, la ultimul recensămint 
capitala Cehoslovaciei număra a- 
proape 1 200 000 de locuitori.

în prezent Praga este, fără În
doială, cel mal mare șantier al 
țării, 21 la suta din volumul națio
nal al lucrărilor de construcții edi
litare realizindu-se aici. După 1945 
s-au construit circa 220 000 de lo
cuințe, ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din for.dul loca
tiv actual al orașului. Numai in 
cincinalul trecut praghezii au pri
mit peste 50 000 de apartamente. 
In același timp renovindu-se și 
modernizîndu-se peste 7 000 de lo
cuințe mai vechi. Iar recentul 
Congres al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia a stabilit con
struirea in actualul cincinal a unui 
mare număr de apartamente, ce vor 
fi repartizate in special tinerilor 
căsătoriți, altor familii, rezolvîn- 
du-se in mare măsură problema 
locuințelor, una din problemele 
constante ce preocupă această țară. 
Astfel, Praga își schimbă an de 
an înfățișarea, prin adaosul de noi 
edificii publice, prin noi cartiere 
de locuințe.

în peisajul orașului s-a impus 
în ultimii ani și Palatul culturii 
— un complex impresionant. Sala 
congreselor și alte săli mai mici 
găzduind simultan circa 10 mii de 
persoane.

Cu peste un deceniu în urmă s-a 
inaugurat prima linie a uneia din
tre cele mai reprezentative reali
zări moderne ale harnicilor pra- 
ghezi : metroul. Toamna trecută 
s-a pus în funcțiune cea de-a treia 
linie, metroul totalizind acum 30 
km. Pină Ia sfîrșitul acestui secol 
va fi construită o altă linie. Praga 
urmind să dispună de aproape 100 
km' de cale ferată subterană, cu 
peste 100 de stații.

Dar poate cea mai impresio
nantă clădire din Praga este cea 
care va adăposti noul sediu al 
Radiodifuziunii cehoslovace, a că
rui construcție a început in piața 
centrală a orașului. Va avea 108 
metri Înălțime, 30 de etaje, va fi 
cea mai înaltă din Praga și din 
întreaga țară, numărîndu-șe prin
tre edificiile gigant ale Europei.

Capitala Cehoslovaciei este și un 
mare centru Industrial, aici fiind 
amplasate sute de uzine șl fabrici, 
care asigură peste 15 la sută din 
producția țării. Cea mai mare în
treprindere pragheză cunoscută nu 
numai in țară, ci șl peste hotare, în
trunit producția ei este destinată în 
special exportului, rămine. fără în
doială, „C.K.D." Aici se fabrică lo
comotive diesel, motoare electrice 
de mare putere, tramvaie, utilaje 
pentru industria chimică, compre-

Administrația de stat Loto-Pronosport informează :
Mergînd pe linia de a acorda 

tuturor categoriilor de participanți 
posibilitatea de a opta pentru sis
temul de joc preferat. Administra
ția de Stat Loto-Pronosport a luat 
măsura de a diversifica tragerile cu 
caracter deosebit. Irș acest sens, 
duminică. 30 noiembrie, se va or
ganiza o nouă TRAGERE EXCEP
ȚIONALĂ PRONOEXPRES. ultima 
din acest an. Se efectuează 6 ex

loc ședința ordinară a Comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

soare, iar halele sale sint dotate 
cu tot mai numeroși roboti, care 
asigură o utilizare mai bună a 
materiilor prime, a energiei și for
ței de muncă, cu alte cuv.nte, o 
eficiență mai ridicată. Alături de 
„C.K.D." se află „AVIA", de pe 
ale cărei linii de montaj ies anual 
peste 14 000 de autocamioane, auto
basculante, un mare număr de ti
puri de microbuze. Tot aici se 
află cunoscuta întreprindere de 
produse electronice „TESLA". Ima
ginea industriei pragheze este în
tregită de uzinele de vagoane, de 
mașini de calcul, de mecanică 
fină, de întreprinderi textile și 
unități ale industriei alimentare, 
toate acestea fiind antrenate intr-o 
amplă activitate pentru îndeplini
rea hotăririlor Congresului a! 
XVII-lea al partidului privind spo
rirea eficientei și ridicarea cali
tății după deviza : „Realizăm pro
duse de o singură calitate — cea 
mai înaltă !“.

Viața intensă, căreia oamenii 
muncii ii adaugă valențe tot mai 
bogate, pulsează și în activitatea 
culturală pe care o cunoaște caoi- 
tala cehoslovacă. Universitatea Ca
rolina, înființată de Carol al IV- 
lea in anul 1348 — prima instituție 

de acest fel din 
Europa centrală 
— pregătește spe
cialist! de înaltă 
calificare pentru 
numeroase dome
nii ale vieții so
ciale. Peste 23 de 

teatre își desc'.id seară de seară 
porțile, spectacolele acestora fiind 
urmărite anual de peste 3,5 mili
oane de spectatori. Alături de toa
te acestea însă, cel mai prestigios 
lăcaș de cultură al Pragăi și al 
țării rămine Teatrul Național.

Teatrul Național — două cu
vinte care, in Cehoslovacia, au o 
profundă semnificație. Praghezii 
venerează acest lăcaș care simbo
lizează experiențele și decepțiile, 
bucuria și tristețea lor, gloria și 
amărăciunea generațiilor prece
dente. Eforturile îndelungate și 
stăruitoare pentru înălțarea lui au 
fost una din formele de luptă ale 
forțelor patriotice pentru afirma
rea spiritualității naționale, înlă
turarea dominației habsburgice șl 
dobindirea independenței tării. Iar 
acum noua clădire a celebrului 
teatru simbolizează triumful aspi
rațiilor de libertate și independență 
in anii socialismului. Inscripția de 
la intrare : „Poporul prin el în
suși" capătă, astăzi, valențele unei 
noi rezonanțe, semnificația marilor 
împliniri și, deopotrivă, ale aspira
țiilor de continuu progres ale ma
selor populare de la orașe și sate.

La Praga, muzica este ca „la ea 
acasă" și înflorește o dată cu lilia
cul... Pentru că de peste patru 
decenii, capitala cehoslovacă găz
duiește festivalul „Primăvara la 
Praga", care începe în fiecare an 
la 12 mal — data comemorării fon
datorului muzicii ceas moderne, 
Bedrich Smetana — cu ciclul da 
poeme simfonice „Patria mea", ale 
acestui compozitor. Acest concert 
a intrat in tradiție, și tot prin 
tradiție ultimul concert al festiva
lului este închinat, in ziua de 4 
iunie, lui Beethoven, acordurile 
„Odei bucuriei" răsunînd ca un 
mesaj înălțător, profund uman.

Dar nu numai Praga iubește mu
zica. Ea este studiată in Ceho
slovacia de astăzi la 10 conserva
toare, 3 academii și 700 de școli 
populare de artă ; este interpre
tată de 20 de orchestre simfonice, 
17 orchestre de cameră. 15 an
sambluri de operă, 9 de operetă. 26 
cvartete de coarde. 134 formații 
camerale, de alte peste 100 de an
sambluri și formații muzicale pro
fesioniste. Festivalul de la Praga 
— prin marele său număr de con
certe și participanți, prin nivelul 
înalt al interpretării — este o 
oglindă a acestor realități.

Vlzitînd Praga, acest vechi și 
modern oraș, rămîi cu impresia 
unei imense citadele a muncit, în 
care oameni harnici și iscusiți își 
făuresc un viitor tot mai bun. ca 
de altfel întregul popor al Ceho
slovaciei socialiste.

Constantin BENGA

trageri. cu un total de 42 numere. 
Ciștigurlle acordate, clasate pe 13 
categorii, constau în autoturisme 
„DACIA 1300". importante sume de 
bani și excursii peste hotare. De 
reținut că biletele de 25 lei au ac
ces la toate extragerile și catego
riile de ciștiguri. iar ultima zi in 
care se pot nrocura biletele cu nu
merele preferate este sîmbătă, 
29 noiembrie.
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• PIAȚA MONDIALĂ A RO- 
BQȚILOR Potrivit unul studiu publicat 
recent de Birou! Internațional al Muncii 
(adică de secretariatul permanent al Orga
nizației Internaționale a Muncii, instituție 
specializată asociată O.N.U.. la care sint 
afiliate actualmente 150 de state) există 
indicii că. pină la sfirșitul actualului 
deceniu, parcul roboților ae va tripla sau 
chiar cvadrupla. Prognozele arată că. pină 
in 1990, numărul roboților va ajunge in 
Japonia la 70 000, in S.U.A. la 60 000, și 
tot cam la atîția în Suedia, Anglia și Fran
ța. Indici asemănători de creștere sint 
prevăzuțl și pentru țările socialiste, unde, 
Ia începutul deceniului următor, efecti
vele roboților utilizați vor ajunge la 200 000 
exemplare.

„Cu toate acestea, ©e plan mondial, re
voluția roboMclt, de«pre care re vorbește 
atlta, progresează mult mal lent decit s-a 
prevăzut, ceea ce lasă timp pentru pregă
tirea inaugurării unei noi ere in industria 
manufacturieră", notează studiul B.I.M. De

ce progresează relattv lent robotica ? 
Deoarece, in multe cazuri, robotizarea nu 
s-a soldat cu avantajele și rezultatele scon
tate. Bunăoară, In Anglia, 44 la sută din 
întreprinderile care începuseră să utilizeze 
roboti au avut de suferit eșecuri, tar 22 
la sută din întreprinderi l-au abandonat 
temporar. Cauza acestor nereușite ? în 
principal, o insuficientă stăpinire a cunoș
tințelor de robotică, o slabă calificare teh
nică. la nivelul atelierelor de producție, șl, 
de multe ori. o fiabilitate scăzută a robo
ților Înșiși, deficientă agravată de faptul 
că si lucrările de depanare lasă de dorit. 
Deși prin depozite există destui roboti 
„pensionați" înainte de vreme, robotizarea 
reprezintă. în continuare, o opțiune viabilă, 
notează studiul B.I.M. Robotul poate munci 
24 de ore din 24. determină creșterea pro
ductivității muncii, a calității si. implicit, 
a competitivității produselor. Un robot 
poate Înlocui 2—6 muncitori, scutlndu-i de 
muncile repetitive, cu grad ridicat de pe
riculozitate. Nu există, așa cum se mai 
crede încă, o corelație între rata ridicată a

șomajului și folosirea roboților, apreciază 
studiul citat. In schimb, uzura morală a 
echipamentelor industriale determină cu 
siguranță declinul Întreprinderilor 
implicit, șomajul oamenilor muncii, 
trebuie întreprins tn răstimpul pînă la 
trecerea la robotizarea propriu-zisă ? Pen
tru atenuarea dificultăților cu care se 
confruntă unltâtile industriale, la nive
lul acestora trebuie să se treacă, sub
liniază studiul amintit, la lansarea de 
produse și servicii noi, să se sporească 
productivitatea muncii și calitatea produse
lor. sâ se asigure reciclarea și o pregătire 
profesională permanentă a oamenilor 
muncii. Cit privește introducerea robotiză
rii. opinează specialiștii B.I.M.. această 
temă trebuie sâ constituie obiectul unor 
ample consultări ale conducerii întreprin
derilor cu muncitorii. Robotizarea Impune 
ca personalul sâ accepte noțiunea de pro
gres tehnic. Robotizarea va fi acceptată șl 
se va afirma cu adevărat abia atunci cind 
va ușura condițiile de muncă si viată ale 
celor interesați, conchide studiul B.I.M.

Si. 
Ce

• FINISARE ORIGINALA.
Institutul centrai de cercetări in domeniul 
pielăriei din Madras. India, s-a realizat un 
original produs de finisare, pe bază de 
cauciuc natural, a pieilor. Anterior 
cauciucul era utilizat numai la prepararea 
adezivilor pentru industria pielăriei.

în urma unul proces de transformare a 
cauciucului natural, se obține un produs 
care corespunde tuturor cerințelor unei fi
nisări de bună calitate. Înlocuind nitro
celuloza si rășinile acrilice folosite în mod 
curent. Noul produs, fabricat de o între
prindere din Bombay, conferă pieilor in
vulnerabilitate la putrezire, proprietăți su
perioare de luciu, rezistentă la îndoire si 
impermeabilitate la apă. intr-un cuvint. 
îmbunătățește calitatea articolelor din pie
le. sporlndu-le competitivitatea.

• DEPOLUARE CU... BACTE
RII. Apele industriale uzate, cu conținut 
ridicat de substanțe organice, pot fi efi
cient epurate și printr-un tratament biolo-

glc. Descompunerea biochimică a substan
țelor organice poluante care sint dizolvate 
in aceste ape se efectuează cu ajutorul 
unor bacterii. Cum sînt stimulate acestea 
să treacă la treabă ? Prin introducerea de 
oxigen și de săruri nutritive în respectivul 
mediu. Pentru introducerea eficientă a 
oxigenului. în R.D.G., la combinatul de 
utilaj chimic „Grimma" din Leipzig, au 
fost realizate pompe de aerare speciale, 
palele ventilatoarelor lor avind diametrul 
de 3 000 mm. Rezistenta la coroziune a 
ventilatoarelor este conferită de materialul 
din care au fost realizate, respectiv o 
rășină pollester armată cu fibre de sticlă. 
Cu ajutorul unui ventilator se pot intro
duce în apele uzate pînă la 300 kg de 
oxigen pe oră. în afară de o utilizare sta
ționară. în bazine de epurare, noile venti
latoare centrifugale dau bune rezultate — 
Intr-o versiune plutitoare — și in pisci
cultura intensivă, la oxigenarea lacurilor.

• RECUPERARE. în Austria a 
fost dus la punct un nou proces de recu
perare a metalelor neferoase rare (in

principal cadmiu și mercur) din minibate- 
riile utilizate pentru alimentarea calcula
toarelor de buzunar, a stimulatoarelor car
diace. a protezelor auditive, a aparatelor 
de fotografiat etc. Prima fază a procesului 
de recuperare presupune încălzirea bate
riei si extragerea mercurului sub formă de 
vapori. Noul procedeu de recuperare și 
reciclare se aplică intr-o unitate industria
lă creată special In acest scop. Se aprecia
ză că vînzarea metalelor grele recuperate 
va permite funcționarea rentabilă a Insta
lațiilor. De notat că in Austria, anual, se 
colectează circa 53 milioane de baterii 
uzate.

• PROFILAXIE. In Franța, anul 
școlar 1986—1987 este al doilea an de clnd 
se promovează o acțiune de profilaxie la 
nivel național, vizind combaterea cariilor 
dentare ce afectează 90 la sută din totalul 
copiilor sub 10 ani. Principala măsură pro
filactică o constituie consumul de sare de 
masă cu conținut de fluor, substanță renu
mită pentru efectul ei de „scut" împotriva 
cariilor dentare.
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OPȚIUNEA HOTĂRÎTĂ
A POPORULUI ROMÂN
PACEA SI DEZARMAREA

9
Strălucita inițiativă de pace a președintelui Româ

niei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privihd 
reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor militare ale 
de către poporul român a 
cadrul referendumului care 
tinuâ să aibă un puternic 
nală.

in articole, comentarii, emisiuni radio sau de te
leviziune este evidențiată semnificația majoră a aces
tui deosebit act politic, apreciat drept un pas concret,

țării, aprobarea unanima 
acestei măsuri istorice, in 
a avut loc duminică, con- 
ecou în presa internațio-

Punînd în evidență adeziunea de
plină a întregului popor la această 
nouă propunere de pace a condu
cătorului partidului și statului nos
tru, agenția CHINA NOUA men
ționează că la referendumul orga
nizat în legătură cu reducerea cu 
5 la sută, de către România, a ar
mamentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare, măsură inițiată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, ce
tățenii cu drept de vot au partici
pat practic în proporție de sută la 
sută. In acest sens, agenția prezin
tă date cuprinse în comunicatul 
Comisiei Centrale pentru 
rendum.

China Nouă reamintește 
marea adunare populară din 
tală. înainte de referendum, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că, în ce privește arma
mentele, acestea urmează să fie re
duse cu circa 250 tancuri și mașini 
blindate, 130 tunuri și aruncătoare 
de mine, 26 avioane și elicoptere 
de luptă, în timp ce personalul 
forțelor armate va fi diminuat cu 
aproximativ 10 000 de ofițeri, mai
ștri militari, subofițeri și soldați, 

în cadrul unei ședințe a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. subliniază China Nouă, re- 
ferindu-se la deosebita importanță 
și semnificație a referendumului 
organizat în România, s-a apreciat 
că în actualele împrejurări inter
naționale, grave și complexe, este 
mai necesar ca oricînd ca toate sta
tele, toate popoarele să-și intensi
fice eforturile și să conlucreze tot 
mai strîns pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re. în primul rind la dezarmare 
nucleară.

într-o nouă corespondență consa
crată referendumului 
noiembrie, agenția 
PRESSE menționează 
tă inițiativă majoră 
dezarmării aparține președintelui 
Nicolae Ceaușesc-u. Totodată, se 
scot in evidentă ampla rezonantă a 
acestei propuneri în rândurile în
tregului popor român, deplina apro
bare pentru înfăptuirea unei ase
menea acțiuni in sprijinul păcii.

Cei peste 17 milioane de ro
mâni în vîrstă de peste 14 ani — 
scrie A.F.P. — au votat cu toții 
DA la 23 noiembrie, cu ocazia 
referendumului asupra reducerii cu 
5 la sută a mijloacelor militare. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
declarat că această reducere nu 
pune în nici un fel în pericol capa
citatea de apărare a tării.

După cum a anunțat președintele 
României, menționează agenția, 
prin realizarea acestei hotărîri, per
sonalul forțelor armate va fi redus 
cu circa 10 000 de ofițeri, maiștri 
militari, subofițeri și soldați; arma
mentele urmează să fie diminuate 
cu aproximativ 250- de tancuri si 
mașini blindate, 130 de tunuri si 
aruncătoare de mine. 26 de avioane 
și elicoptere de luptă.

Totodată se evidențiază că. la ni
velul anului 1987, cheltuielile mili
tare totale vor fi reduse cu circa 

,35 miliarde lei. Președintele

Refe
că Ia 
Capi-

de la 23 
FRANCE 

că aceas- 
In favoarea

efectiv în direcția diminuării armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare.

Presa de peste hotare reliefează concordanța din
tre gindire și acțiune ce caracterizează politica ro
mânească, puterea de exemplu a acestei măsuri, fap
tul că referendumul organizat în țara noastră se con
stituie intr-un veritabil apel pe care întreg poporul 
României, strîns unit în jurul conducătorului său, îl 
adresează tuturor statelor lumii de a trece, cit mai 
curind posibil, la 
păcii, civilizației,

măsuri similare, pentru salvgardarea 
a viitorului planetei.

României a arătat 
vor fi disponibilizate de 
dotate, desigur, cu mașinile de lu
cru corespunzătoare, vor lucra la 
realizarea irigațiilor si îmbunătăți
rilor funciare, menționează agenția.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
cerut conducătorilor din lumea în
treagă să urmeze exemplul Româ
niei.

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a apreciat că rezultatul 
referendumului reprezintă o vibran
tă expresie a stimei, recunoștinței

că tancurile ce 
armată.

și deosebitei prețuiri pe care în
treaga națiune le manifestă fată de 
strălucita activitate desfășurată de 
președintele Nicolae Ceaușescu pe 
arena mondială, relatează în înche
iere agenția.

Cetățenii români cu drept de vot 
s-au pronunțat practic în totalitate 
în favoarea reducerii unilaterale 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare, în 
cadrul referendumului care a avut 
loc în România la 23 noiembrie, 
subliniază agenția REUTER.

Din cei 16 073 845 alegători cu 
drept de vot, 16 073 621 au votat 
pentru reducerile preconizate, iar 
în ce privește tinerii între 14 și 18 
ani, 1 577 353 au exprimat DA in 
cadrul referendumului.

Consultarea electoratului a avut 
Ioc în întreaga tară, alegătorii fiind 
chemați să se pronunțe prin DA 
sau NU în legătură cu reducerile 
menționate.

Totodată, Reuter scoate în evi
dență și faptul că șeful statului 
român a cerut altor state să pro
cedeze la diminuări similare.

Agenția D.P.A., din R.F.G., men
ționează că la referendumul care 
a avut Ioc în România au luat 
parte 99,99 la sută din cei 16 073 845 
cetățeni cu drept de vot.

Agenția reamintește că referen
dumul a fost inițiat de președintele 
țării, Nicolae Ceaușescu.

TELEVIZIUNEA MAROCANĂ a 
transmis un amplu reportaj filmat 
despre desfășurarea referendumu
lui in țara noastră. Au fost re
liefate momentele in care au vo
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Reportajul a pus în evidență 
masiva participare a cetățenilor 
români la referendum, adeziunea 
fermă a poporului nostru față de

inițiativa reducerii unilaterale, de 
către România, cu 5 la sută a ar
mamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare, voința fermă de a 
acționa neabătut, sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
sprijinul cauzei păcii, dezarmării, 
prieteniei și cooperării între po
poare.

Publicațiile japoneze „THE JA
PAN TIMES" și „THE DAILY 
YOMIURI" informează cititorii 
despre obiectivele noii inițiative de 
pace a României socialiste. Se 
scoate în evidență faptul că re
ferendumul organizat pentru con
sultarea poporului in problema re
ducerii cu 5 Ia sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare ale țării s-a desfășurat 
într-o „atmosferă de însuflețire și 
entuziasm".

Totodată, în articole se arată că 
această masivă consultare popu
lară reprezintă „o nouă expresie 
a democrației muncitorești revolu
ționare din România".

Ziarul „The Japan Times" pu
blică, de asemenea, o fotografie ce 
înfățișează un grup de muncitori 
votind, însoțită de următorul text: 
„Muncitorii din industria Bucu- 
reștiului au votat, duminică, in 
cadrul unuf referendum național, 
asupra reducerii cheltuielilor de 
apărare. Potrivit rezultatelor, 99,99 
la sută dintre persoanele chemate 
la vot au sprijinit această mă
sură".

Ziarul argentinian „LA NACION" 
a publicat un articol în care sînt 
prezentate aprecierile făcute de to
varășul Njcolae Ceaușescu la ma
rea adunare populară din Capitală 
consacrată păcii și dezarmării în 
legătură cu referendumul privind 
diminuarea unilaterală, de către 
România, cu 5 la sută, a arma
mentelor, efectivelor și cheltuie
lilor militare.

POSTURILE DE RADIO BEL
GIENE au difuzat informații des
pre organizarea și desfășurarea 
referendumului în România, pen
tru reducerea unilaterală, de către 
țara noastră, cu 5 la sută, a arma
mentelor, efectivelor și cheltuieli
lor militare.

De asemenea, TELEVIZIUNEA 
BELGIANA a prezentat, pe fon
dul unor imagini transmise din 
București, date referitoare la a- 
ceastă mare consultare populară.

Ziarul francez „LIBERATION" a 
prezentat informații privind desfă
șurarea referendumului organizat 
în România, publicînd și fotogra
fia unui grup de mineri expri- 
mindu-și opțiunea la unul din cen
trele de vot deschise la locurile 
de muncă.

Posturile FRANCEZE DE TELE
VIZIUNE au transmis imagini de la 
centrele de votare din România. A 
fost prezentat momentul în care 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
votat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la întreprinderea „23 
August". (Agerpres)^
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ANUL INTERNAȚIONAL 
W AL PĂCII 1N LUME

Austria se pronunță pentru măsuri urgente 
privind controlul asupra armamentelor

Grecia, India, Mexic, Suedia și 
Tanzania — care se pronunță. pen- < 
tru încetarea imediată și totală a 1 
experiențelor cu arma nucleară, i 
pentru adoptarea de măsuri ur- ’ 
gente privind controlul asupra in- \ 
armărilor. Totodată, precizează de- i 
clarația, Austria consideră de da
toria sa să se pronunțe pentru 
folosirea Cosmosului exclusiv 
scopuri pașnice.

VIENA. — Austria își va inten
sifica eforturile în vederea adop
tării unor măsuri concrete pe 
calea consolidării păcii interna
ționale, a subliniat ministrul aus
triac de externe, Peter Janko- 
witsch. într-o declarație dată pu
blicității la Viena se reliefează 
că guvernul austriac sprijină ini
țiativa statelor semnatare a „Decla
rației de la Delhi" — Argentina,

I

*

*

i după cele mai modeste calcule ar 
' urma să coste circa 1 250 miliarde 

de dolari, fonduri suficiente pen
tru construirea a 200 000 de școli 
sau a 20 milioane de apartamente. 
Lucrătorii concernului „Siemens" 
au semnat o petiție in care spun 
că „nu vor lucra și nu vor des
fășura cercetări pentru «Inițiativa

„NU" planurilor de militarizare a Cosmosului!

în

*
***
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Plenara C.C. al P.M.S.U. 
a R. P.

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, la recenta 
plenară a C.C. al P.M.S.U. a fost 
examinată situația economiei națio
nale ungare in perioada care a trecut 
de la Congresul al XIII-lea al 
P.M.S.U. și au fost stabilite sarcinile 
principale cu privire la înfăptuirea 
programului economic adoptat la 
congres și la realizarea celui de-al 
7-ilea plan cincinal (1986—1990),

Plenara C.C. al P.M.S.U. — rela
tează agenția M.T.I. — a constatat 
că in anii 1985—1986 nu s-au obținut 
rezultatele economice scontate si că. 
în primul an ai celui de-al 7-lea pian 
cincinal, acestea sint nesatisfăcătoare. 
Cheltuielile au depășit încasările, tara 
consumind mai mult decît a produs. 
Planificarea economiei naționale, re
glementările si sistemul instituțional 
nu au asigurat în mod corespunză
tor îmbunătățirea balanței interne si 
externe, identificarea unor noi mo
dalități de înviorare a economiei.

Gestiunea eficientă este împiedica
tă și de faptul că atit în domeniul 
conducerii, cit și în cel al execuției 
nu se înfăptuiește cerința fundamen
tală potrivit căreia veniturile trebuie 
să fie stabilite proporțional cu mun
ca prestată. Dificultățile economiei 
naționale, ritmurile extrem de lente 
de dezvoltare îngrijorează opinia pu
blică din țara noastră. 6e arată in ho
tărârea plenarei.

C.C. all P.M.S.U. — relevă agenția 
M.T.I. — apreciază că sarcinile cele 
mai urgente sânt eliminarea obsta
colelor care se află în calea dezvol
tării economice, perfecționarea con-

despre situația economică 
Ungare
ducerii, crearea condițiilor politice, 
sociale și organizatorice necesare 
perfecționării conducerii, în vederea 
îmbunătățirii activității.

în toate domeniile vieții sociale, 
în domeniul conducerii si al produc
ției — arată hotărirea — este nece
sară respectarea unei discipline a 
muncii bine organizate. Este necesa
ră sporirea preocupării întreprinderi
lor și oamenilor muncii fată de creș
terea productivității muncii. Trebuie 
să se pună capăt practicii de a con
suma mai mult decît se produce. Se 
impune modernizarea structurii pro
ducției. accelerarea dezvoltării teh
nice. economisirea energiei si mate
rialelor. îmbunătățirea posibilităților 
de export.

Este necesar să sporească preocu
parea întreprinderilor fată de reali
zarea unei producții rentabile, fată 
de reducerea cheltuielilor. Este ne
cesară stimularea consecventă a ex
portului avantajos, a găsirii unor so
luții capabile să înlocuiască importai!. 
Dezvoltarea tehnicii trebuie să fie 
pusă tot mai mult in slujba asigură
rii competitivității internaționale și 
rentabilității. Trebuie să se moder
nizeze sistemul de organizare a ac
tivității economice externe.

în întreaga societate trebuie să se 
tindă spre întărirea ordinii si disci
plinei. a căror garanție o constituie 
Întărirea disciplinei de partid, con
trolul sistematic, răspunderea .mai 
mare a organelor administrației cen
trale si locale și a conducătorilor 
acestora — se arată în încheierea 
hotăririi C.C. al P.M.S.U.

\
\**
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de apărare strategică»".
Pe de altă parte, organizația 

antimilitaristă vest-germană „Lista 
in sprijinul păcii" a anunțat că va 
prezenta candidați proprii la alege
rile generale in Bundestag de la 
începutul anului viitor, relatează 
agenția T.A.S.S. Programul său e- 
lectoral subliniază necesitatea asi
gurării unei păci generale trainice . 
și a dezarmării. Printre cele mai i 
importante puncte se numără și i
retragerea rachetelor nucleare a- ’
mericane cu rază medie de acțiu- I 
ne din R.F.G. ’

Simpozion pe tema responsabilității artiștilor j
în lupta pentru pace J

te pentru Educație, Știință și Cui- J 
tură (UNESCO). La lucrările a- Ț 
cestei
A.D.N., 
oameni 
de țări

BONN. — „Inițiativa de apărare 
strategică", cunoscută și sub denu
mirea de „războiul stelelor", este 
tot mai dezaprobată pe tot globul. 
Peste 2 000 de salariați ai firmei 
„Siemens" din R.F.G. s-au pronun
țat împotriva acestui program, care

BERLIN. — Responsabilitatea ar
tiștilor în lupta pentru pace va 
constitui tema centrală a unui sim
pozion internațional ce va avea 
loc la Potsdam, în R. D, Germană, 
între 15 și 18 decembrie, sub aus
piciile Organizației Națiunilor Uni-

SESIUNEA O. N U.

reuniuni, relevă agenția i 
și-au anunțat participarea i 
de artă și știință din 30 ' 
ale lumii. 1

L

Convocarea Congresului al VI-lea 
al P.C. din Vietnam

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme politice 
și de securitate

HANOI 25 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc plenara C.C. al Parti
dului Comunist din Vietnam consa
crată pregătirii celui de-al VI-lea 
Congres al P.C.V., anunță agenția 
V.N.A. Au fost adoptate în unani
mitate documentele ce vor fi pre
zentate congresului. între care ra
portul politic al C.C. al P.C.V. și cel 
referitor la sarcinile si obiectivele 
fundamentale ale planului cincinal 
1986—1990.

Plenara a hotărît convocarea Con
gresului al VI-lea al P.C. din Viet
nam la 15 decembrie 1986.

Plenara a aprobat rezultatele în- 
ttlnirii de lucru de la Moscova a 
conducătorilor partidelor comuniste 
și muncitorești din țările socialiste 
membre ale C.A.E.R.

în cursul lucrărilor, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.V., Truong 
Chinh. a rostit o cuvântare.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres) 
— în centrul dezbaterilor Comitetu
lui pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. se află un proiect de rezolu
ție privind crearea unui sistem atot
cuprinzător de asigurare a păcii și 
securității internaționale. Documen
tul stipulează necesitatea renunțării 
la împărțirea lumii în blocuri și res
pinge teza potrivit căreia securitatea 
statelor poate fi asigurată doar prin 
„puterea armelor".

Proiectul de rezoluție — s-a rele
vat in dezbateri — se poate consi
dera un apel pentru începerea unui 
larg și constructiv dialog referitor la

întregul complex de probleme ale 
păcii și securității internaționale.

★
Luînd cuvîntul în Comitetul 

pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U., reprezentantul R. P. Chine
ze a propus ca Uniunea Sovietică și 
Statele Unite să procedeze la redu
cerea substanțială a numărului de 
rachete nucleare amplasate in zona 
Asiei și Pacificului, informează a- 
genția China Nouă. Reprezentantul 
R. P. Chineze a apreciat că o ase
menea reducere ar constitui un pas 
concret în direcția salvgardării păcii 
in regiune.

Ședința Seimului R. P. Polone
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările șe
dinței Seimului R.P. Polone, la care 
au fost prezenti Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, altr conducători de 
partid si de stat polonezi.

Seimul a dezbătut proiectul legii

cu privire la bugetul de stat al tă
rii De anul 1987. proiectul unor mo
dificări la legislația locativă si alte 
proiecte de legi.

Deputății au aprobat legea privind 
modificări la codul muncii si la le
gea privind finanțarea asigurărilor 
sociale.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O nouă escaladare a ostilităților in Liban • Condamnarea 
de către autoritățile israeliene a actelor de violență ale 

extremiștilor
BEIRUT 25 (Agerpres). — încleș

tarea dintre forțele milițiilor „Amal" 
și luptătorii palestinieni, angajați in 
așa-numitul „război al taberelor", a 
cunoscut marți o nouă escaladare. 
După cum informează agențiile in
ternaționale de presă, forțele „Amal" 
au declanșat un contraatac în zona 
sptului Maghdousheh, poziție strate
gică pe ruta Saida — Tyr, folosind 
artileria grea împotriva pozițiilor pa
lestiniene. Agenția Reuter informea
ză că in cursul luptelor in vederea 
controlării înălțimilor de la Magh
dousheh s-au dat lupte corp la corp. 
Bilanțul provizoriu al ciocnirilor 
de la 24 noiembrie dintre forțele 
„Amal" și luptătorii palestinieni în 
regiunea unde se află principala ta
bără de refugiați palestinieni din Li

ban, de la Ain Al-Hilweh, se ridică 
la peste 100 de morți și răniți de 
ambele părți.

Pe de altă parte. în așa-zisa „zonă 
de securitate" instituită unilateral de 
Israel in sudul Libanului, trupele 
israeliene au atacat cu artileria așe
zările Jbaa, Ain Busuar și Kfar- 
Phila.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — Șeful 
Statului Israel, Chaim Herzog, a con
damnat actele de violență comise de 
grupurile extremiste din Ierusalim 
împotriva locuitorilor arabi din acest 
oraș. în același sens s-a pronunțat 
și președintele Knessetului (parla
mentul îsraelian), care a apreciat, că 
acțiunile grupărilor minoritare ex
tremiste trebuie să fie reprimate 
fără nici o îngăduință.

UNANIMA $1 FERMA APROBARE A POLITICII INTERNATIONALE 
DINAMICE, REALISTE $1 CONSTRUCTIVE A ROMÂNIEI SOCIALISTE

(Urmare din pag. I)
sa. că pacea este condiția indispen
sabilă a realizării mărețelor obiec
tive ale construcției socialiste, că 
planurile și programele de dezvol
tare economică și socială a Româ
niei. de creștere continuă a bună
stării sale materiale și spirituale — 
ca și planurile de dezvoltare si 
progres ale celorlalte popoare — 
nu vor putea fi Înfăptuite decît în 
împrejurări de pace. într-un climat 
general de securitate și colaborare 
internațională.

în același timp, rezultatele re
ferendumului atestă, cu deosebită 
forță. înțelegerea realității strin
gente că pacea nu este un simplu 
deziderat, ci însăși condiția su
premă de supraviețuire a omeni
rii, de menținere a vieții pe pla
neta noastră. Nu o dată România, 
președintele ei au arătat că exis
tența armelor nucleare a creat o 
situație cu totul nouă, a atras 
atenția oe consecințe cumplite ar 
avea un război purtat cu aseme
nea arme. De la tribuna marii 
adunări populare din Capitală, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat. cu toată claritatea, că vechea 
teză a inevitabilității războiului se 
cuvine înlocuită cu teza nouă a 
Imposibilității, a inadmisibilitățli, In 
actualele condiții ale arsenalelor 
nucleare, a unui nou război mon
dial, care ar însemna dispariția ci
vilizației. Prin votul său, poporul 
român a demonstrat cit de pătruns 
este de această realitate, de situa
ția nouă creată și. totodată, cu cită 
fermitate înțelege să acționeze con
cret pentru Înlăturarea primejdiei 
unei conflagrații nimicitoare, pen
tru trecerea la dezarmare, pentru 
asigurarea unei păci trainice.

Prin cele peste 17 milioane de 
semnături, poporul nostru a spus 
DA la referendum cu conștiința că 
pentru prima oară se înfăptuiește 
o măsură autentică, reală, pe calea 
dezarmării, un pas concret pentru 
micșorarea arsenalelor militare, 
pentru oprirea cursei Înarmărilor, 
care-și aruncă umbra nefastă asu
pra Întregii planete. După ce de

cenii de-a rîndiui tratativele de 
dezarmare s-au desfășurat fără 
nici un fel de rezultat, au bătut 
pasul pe loc; în tot acest răstimp 
escalada armamentelor continuind 
nestingherit, poporul român are 
satisfacția șl mîndria de a da lu
mii, prin rezultatele referendumu
lui, un exemplu viu, palpabil că o 
asemenea tendință poate fi oprită 
și inversată. Reducerea personalu
lui forțelor armate cu circa 10 000 
de oameni, scoaterea din dotarea 
lor a unei cantități de tehnică de 
luptă, diminuarea cheltuielilor mi
litare cu peste un miliard de Iei — 
după cum s-a arătat in cuvîntarea 
șefului statului român — ce re
prezintă toate acestea decît o con
tribuție reală la cauza dezarmării ? 
Desigur — președintele țării a ară
tat clar acest lucru — măsurile 
luate de România nu pot schimba 
cursul politicii de înarmări, dar 
ele pot avea ■ o forță indiscutabilă 
de înriurire, demonstrând că se 
poate trece la dezarmare, că se 
poate trece de la declarații la 
fapte. Asemenea măsuri reprezintă 
dovada de neocolit că reducerea 
armamentelor este posibilă atunci 
cînd există voința necesară, că se 
pot efectua diminuări în acest do
meniu fără a se afecta cu nimic 
securitatea, tocmai pentru că — și 
acest adevăr se cuvine înțeles de 
toți oamenii politici cu simț de 
răspundere — adevărata securitate 
nu rezidă in sporirea arsenalelor, 
ci, dimpotrivă, în stabilirea unor 
plafoane la niveluri tot mai re
duse.

„Am convingerea nestrămutată 
— declara în acest sens tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din Capitală — că 
am adoptat o hotărire justă, care 
răspunde năzuințelor națiunii noas
tre, ale tuturor popoarelor lumii — 
și sint convins că viața, evenimen
tele vor demonstra justețea aces
tei hotăriri, vor demonstra faptul 
că, trecind Ia măsuri reale de 
dezarmare. Partidul Comunist Ro
mân. Guvernul Republicii Socia
liste România dau dovadă de cea 
mai inaltă răspundere pentru vii
torul poporului român, pentru vi

itorul tuturor popoarelor, pentru 
pace șl colaborare intre toate na
țiunile lumii !“.

Spunînd DA cu atîta Însuflețire 
și entuziasm la referendum, po
porul român a spus, de fapt, un 
DA întregii politici externe pro
movate cu atîta consecvență de 
România socialistă, de președintele 
ei. Se poate afirma că inițiativa 
de reducere unilaterală a arma
mentelor. efectivelor și cheltuieli
lor militare ale tării noastre con
centrează, ca într-un focar, toate 
marile direcții ale politicii exter
ne românești, în această inițiativă 
găsindu-și materializare. în ultimă 
instanță, toate opțiunile funda
mentale pe plan internațional ale 
tării noastre.

Astfel, spunînd prin semnăturile 
lor DA dezarmării și păcii, cei 
peste 17 milioane de cetățeni au 
semnat. în același timp, și pentru 
promovarea unor relații noi de în
țelegere și stimă între state și 
popoare, pentru o largă conlucra
re între toate țările lumii. în spi
ritul egalității depline, asigurării 
independenței și suveranității, res
pectării dreptului fiecărei națiuni 
de a-și hotărî soarta așa cum crede 
de cuviință.

Spunînd DA la referendum, po
porul nostru a spus DA dezvoltă
rii încrederii, întăririi securității 
în Europa, zona unde s-au acumu
lat cele mai mari și mai distrugă
toare arsenale, eliminării rachete
lor cu rază medie de acțiune și a 
tuturor armelor nucleare de pe 
continentul nostru, trecerii la o re
ducere radicală, cu cel puțin 25 la 
sută pînă în anul 1990 și cu 50 la 
sută pină în anul 2000. a armamen
telor convenționale — măsura în
treprinsă de România fiind, desi
gur, un prim pas în această direc
ție. Votul poporului român este 
un vot în sprijinul imperativului 
ca toate statele continentului eu
ropean să-și asume răspunderea in 
fața propriilor popoare și să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
dezarmare și pace, pentru o Eu
ropă unită, a securității și colabo
rării. cu respectarea orînduirii so
ciale din fiecare țară.

Fiecare din cele peste 17 milioa
ne de semnături este, totodată, o 
semnătură pentru stingerea grab
nică a tuturor focarelor de încor
dare, de criză și conflict de pe 
glob, pornind de la realitatea că în 
măsura în care se împuținează nu
mărul armelor, în aceeași măsură 
cresc șansele lichidării conflictelor, 
devine mai ușoară reglementarea 
lor. în același timp, fiecare DA 
este un DA spus tratativelor, nego
cierilor. ca unica modalitate a 
unor soluții pașnice, pentru că nu 
sub amenințarea tunurilor sau a 
rachetelor, ci nutnai într-o atmo
sferă lipsită de amenințarea arme
lor tratativele se pot desfășura în 
bune condiții.

Este știut că România s-a pro
nunțat și se pronunță ferm și con
secvent pentru reducerea cheltuie
lilor militare mondiale, care au 
atins proporții astroriomice. pentru 
canalizarea fondurilor astfel eco
nomisite în scopul dezvoltării, al 
lichidării rămînșrilor în urmă ale 
unui mare număr de țări și 
popoare, al progresului economic 
Si social. De aceea, spunînd un DA 
hotărât la referendum, semnind în 
acest sens, cei peste 17 milioane de 
participanți au exprimat sprijinul 
deplin fată de această orientare 
neabătută a tării noastre, au sem
nat pentru lichidarea decalajelor 
economice, pentru accesul larg al 
tuturor națiunilor la binefacerile 
civilizației, pentru făurirea noii 
ordini economice internaționale, 
spre care aspiră popoarele.

Se poate, așadar, spune că în 
urma referendumului nu numai 
noua inițiativă de pace, ci întreaga 
politică internațională a României 
socialiste a fost intărită și validată 
prin semnăturile a peste 17 milioa
ne de oameni, ca tot atiția 
coautori și susținători neclintiti ai 
acestei politici.

în cuvîntarea șefului statului 
român a fost pus în lumină 
amplul ecou internațional al mă
surilor adoptate de România în 
rindul cercurilor politice, al opiniei 
publice mondiale. înalta apreciere 
dată inițiativei tării noastre, in
clusiv prin scrisori adresate de șefi

de state și guverne care consideră 
că intr-adevăr este bine să se 
treacă' Ia asemenea măsuri.

Puternica reverberație pe plan 
mondial a măsurilor adoptate de 
România, a votului unanim prin 
care se consacră o opțiune cu ade
vărat istorică dovedește că ase
menea măsuri corespund așteptări
lor și năzuințelor de pace și dezar
mare ale popoarelor de pretutin
deni. Strălucită manifestare a 
voinței poporului nostru de a face 
totul pentru înfăptuirea acestor 
năzuințe, votul de la 23 noiembrie 
are, astfel, și o deosebită valoare 
internațională, pentru că întărește 
forțele marii mișcări mondiale pen
tru pace. Poporul român s-a con
siderat întotdeauna ca o parte 
componentă inseparabilă a acestei, 
mișcări — și. prin modul in care 
și-a rostit vrerea la referendum, 
a adus o importantă contribuție 
materială, politică și morală la 
lupta forțelor păcii de pe întreg 
globul.

De la tribuna’ marii adunări 
populare din Capitală, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a adresat. încă 
o dată, tuturor popoarelor și state
lor chemarea de a-și uni efortu
rile. de a acționa pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare 
nucleară și convențională, pentru 
apărarea dreptului suprem la viată 
și pace al tuturor oamenilor și na
țiunilor. Și nu încape îndoială că 
dacă toate popoarele ar fi în si
tuația de a se pronunța asupra 
acestor deziderate vitale prin re- 
ferendumuri similare răspunsul ar 
fi același DA răspicat !

Cu mindria de a fi îndeplinit un 
act istoric, cu încrederea nestrămu
tată in capacitatea popoarelor de a 
impune, prin acțiunea lor unită si 
convergentă, pacea și dezarmarea, 
poporul român, așa cum arăta din 
nou în aceste zile președintele 
tării, este hotărît să militeze și în 
viitor cu aceeași dîrzenie. tenaci
tate și abnegație pentru o lume 
definitiv eliberată de spectrul dis
trugerii. . o lume fără arme și răz
boaie. a înțelegerii și colaborării, 
a progresului general.

Lucrările Comisiei C.A.E.R. pentru colaborare 
în domeniul folosirii energiei atomice 

în scopuri pașnice
MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 51-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice, 
la care au participat delegațiile ță
rilor membre, precum si o delega
ție din R.S.F.I. Delegația română a 
fost condusă de tovarășul Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară.

Comisia a adoptat măsuri pentru 
realizarea acțiunilor ce-i revin din 
documentele recentei ședințe a Se
siunii C.A.E.R. de la București, pre
cum si din hotăririle Comitetului 
Executiv al consiliului. Totodată, a

examinat propuneri de extindere a 
colaborării multilaterale a țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul 
creării unui regim internațional de 
funcționare a energeticii nucleare in 
condiții de securitate, rezultatele 
colaborării tehnico-științifice pe pe
rioada 1981—1985. stadiul realizării 
problemelor din Programul complex 
al progresului țehnico-știintific refe
ritoare la dezvoltarea accelerată a e- 
nergeticii nucleare si. alte probleme 
ale colaborării de interes reciproc.

A fost analizată activitatea desfă
șurată de comisie in 1986 și adop
tat planul de lucru al acesteia pe 
următorii doi ani.
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CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 
' SOVIETO-INDIENE. La Delhi au 

început convorbirile oficiale dintre 
I Mihail Gorbaciov. secretar general 
I al C.C. al P.C.U.S., sosit într-o vi

zită în India, și primul ministru al 
• țării gazdă, Rajiv Gandhi, relatea

ză agenția T.A.S-S. In cadrul con
vorbirilor sint abordate aspecte ale 

I relațiilor bilaterale, precum și pro
bleme ale actualității internațio- 
naile.

I CONTACTE CHINO-BRITANI- 
| CE. La Beijing a început marți 

cea de-a cincea reuniune a Grupu-
■ Iui mixt de legătură chino-brita- 

nic. Reprezentanții guvernelor R. P.
• Chineze și Marii Britanii vor dis

cuta in continuare aspecte privi
toare la transferul în condiții nor- 

| male al puterii în teritoriul Hong Kong.

| PROTEST. Ministrul de externe 
al Nicaraguei. Miguel d’Escoto, a 

. remis omologului său costarican, 
Rodrigo Madrigal, o notă de pro
test în legătură cu organizarea, la 
24 noiembrie, la San Jose. a unei 
reuniuni a organizațiilor antisan- 

| diniste. Reuniunea s-a desfășurat 
din inițiativa Uniunii Nicaraguane 

, de Opoziție (U.N.O.). care dorește 
crearea unui „guvern provizoriu"

1 și lansarea unei ofensive armate 
împotriva autorităților sandiniste.

I SIMPOZION. în capitala Uru- 
guayului are loc un simpozion in-

I ternațional consacrat mijloacelor 
| de contracarare a influenței nefa

vorabile a monopolurilor străine a-
. supra economiei țărilor latino-ame- 

ricane. Participă reprezentanți din
I țări ale Americii Latine, precum și 

de pe alte continente. Obiectivele
I forumului vizează aprofundarea a- 
I nalizei științifice a realităților so- 

cial-economice de pe continentul
• latino-american.
1 DUPĂ SCRUTINUL DIN AUS- 

TRIA. Conducerea Partidului So
cialist din Austria (P.S.A.) — în-

I trunită pentru a examina rezulta
tele alegerilor legislative de la 23 

j noiembrie — l-a însărcinat pe can- 
| celarul Franz Vranitzky să iniție

ze negocieri cu Partidul Populist
■ (P.P.A.) în vederea formării unei 

coaliții guvernamentale. Conduce
rea P.S.A. și-a reafirmat, totoda- 
tă, hotărirea de a nu proceda Ia 
formarea unei noi coaliții cu Par

tidul Liberal, partenerul de pînă | 
acum în guvern. I

CONDAMNARE. în R.P.D. Co- I 
reeană, Secretariatul Comitetului | 
pentru reunificarea pașnică a pa
triei a condamnat exercițiile mili- . 
tare organizate recent in Coreea 
de Sud de forțele americane și ale I 
regimului sud-coreean cu utilizarea 
de avioane capabile să transporte I 
arme nucleare. într-un document I 
al organizației se subliniază nece
sitatea încetării imediate a unor i 
asemenea acțiuni si a retragerii | 
forțelor americane, a armelor nu- 1 
cleare din Coreea de Sud.

SONDAJ. Creșterea inflației și I 
șomajului, scăderea nivelului de 
trai in țările membre ale Comu- i 
nității Economice Europene i-au I 
determinat pe 40 la sută din cetă- 1 
tenii Norvegiei să se pronunțe im- . 
potriva intrării țării în Piața co- | 
mună, relevă un sondaj efectuat de ' 
Institutul norvegian pentru mass 
media. Conform rezultatelor son- I 
dajului, 18 la sută din cei ches- | 
tionați s-au exprimat pentru ade
rarea Norvegiei la Piața comună, î 
iar 42 la sută încă nu și-au defi- I 
nitivat poziția. 1

PROGRAM. Guvernul columbian I 
a elaborat un program de eradi- ■ 
care a subnutriției, a anunțat pre
ședintele tării. Virgilio Barco. El I 
a precizat că au fost prevăzute | 
măsuri pentru creșterea calității 
vieții in cartierele mărginașe ale . 
orașelor, construcția unor noi lo- | 
calități cu profil modern, asigura- • 
rea serviciilor medico-sanitare si 
înyătămînt pentru toate, categoriile I 
sociale.

CONGRES. în capitala Perului au i 
luat sfîrșit lucrările primului Con- | 
greș latino-american al mineritului, 
la care au participat delegații din . 
Argentina. Bolivia. Brazilia. Chile, 
Columbia. Costa Rica. Cuba. Repu- ' 
blica Dominicană. Ecuador. Guate
mala. Mexic. Paraguay, Peru și Ve- I 
nezuela. Participanții au adoptat | 
mai multe rezoluții în care. în esen
ță. se recomandă guvernelor din re- i 
giune să întreprindă măsuri eficien- I 
te pentru intensificarea cooperării 1 
tehnologice regionale în materie și 
pentru sporirea competitivității I 
sectoarelor miniere ale economiilor I 
naționale latino-amerioane și ca- 
raibiene. l
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