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DRUMUL FERTIL AL NOII REVOLUȚII AGRARE
Obiectivul fundamental în agricultură îl reprezintă înfăptuirea noii 

revoluții agrare, care presupune modernizarea și reorganizarea pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, în vederea sporirii puternice 
a producției agricole vegetale și animale, transformării a înseși condi
țiilor de muncă, de viață și de gîndire ale țărănimii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Conceptul de nouă revoluție agra

ră. elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu în spiritul mate
rialismului dialectic si istoric, pe 
baza cunoașterii profunde a realită
ților din tară noastră, cuprinde atît 
forțele de producție, relatiiie de pro
ducție si sociale, cit si întregul mod 
de gîndire Si acțiune al celor care 
lucrează în agricultură. înfăptuirea 
noii revoluții agrare constituie o ne
cesitate obiectivă pentru asigurarea 
realizării sarcinilor care stau în fata 
agriculturii în cincinalul actual si în 
perspectivă : sporirea contribuției ei 
la formarea venitului national, la 
progresul general al economiei ro
mânești ; obținerea de producții si
gure. înalte si stabile, care să aco
pere nevoile economiei naționale de 
materii prime agricole, satisfacerea 
cerințelor de consum, științific fun
damentate. ale populației, crearea 
unor disponibilități pentru schimbu
rile economice internaționale. Potri
vit acestor orientări. în primul an 
al cincinalului 1986—1990 s-au obți
nut peste 28 milioane tone cereale 
— cea mai mare producție din isto
ria agriculturii noastre. în cuvîn- 
tarea rostită la „Ziua recoltei". sin- 
tetizind asemenea rezultate, tova
rășul Nicolae Ceausescu arăta că a- 
ceasta ..inseamnă înfăptuirea în li
nii generale a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea piuă la 
sfirsitul acestui cincinal".

Printre succesele remarcabile ale 
acestui început de cincinal, ne prim- 
Dlan se situează cele obținute de ju
dețul Olt. care a realizat la porumb, 
pe întreaga suprafață, peste 21 de 
mii de kg de porumb știuleti la hec

tar. peste 7 000 kg orz Ia hectar și 
peste 3 500 kg de floafea-soarelui la 
hectar. Posibilitățile reale de a se 
realiza producții mari în întreaga 
tară le dovedesc rezultatele obținu
te de un număr mare de unități 
agricole de stat si cooperatiste din 
aproape toate județele : la grîu. 23 
unități au obținut peste 8 000 kg la 
hectar : la orz. 68 de unități au în
registrat neste 8 000 kg la hectar ; 
cu producții de peste 20 000 kg po
rumb știuleti la hectar s-au înscris 
71 de unități ; 88 unități au obți
nut peste 3 000 kg floarea-soarelui la 
hectar : la sfecla de zahăr recordul 
de peste 50 tone la hectar îl de
țin 23 unități, iar la cartofi 13 uni
tăți au obținut peste 40 tone la 
hectar.

înfăptuirea noii revoluții agrare se 
va realiza în continuare pe baza pă
trunderii rapide si multilaterale în 
producția agricolă a progresului teh- 
nico-stiintific contemporan, ceea ce 
va asigura creșterea, capacității pro
ductive a pămîntului. folosirea în
tregului fond funciar agricol, extin
derea mecanizării proceselor de pro
ducție. aplicarea în producție a cu
ceririlor științelor biologice, in spe
cial ale geneticii si nutriției, chi
mizarea. ridicarea nivelului de pre
gătire si utilizare a forței de mun
că. perfectionarea organizării si con
ducerii unităților agricole, a între
gii agriculturi.

în concordantă cu prevederile Pro
gramului national de obținere a unor 
recolte înalte, sigure si stabile. în pe
rioada 1986—1990 se vor amenaja iri
gații ne 2,6 milioane hectare, asigu- 
rîndu-se astfel. Ia sfirsitul cincina

lului. neste 5 milioane hectare ame
najate pentru irigat. Se vor efec
tua mari lucrări de combatere a e- 
roziunii solului, a excesului de umi
ditate. de amenajare complexă a te
ritoriului. Cantitatea totală de îngră
șăminte chimice ne întreg cincina
lul va fi de 14.5 milioane tone sub
stanță activă.- revenind 335—380 kg 
pe hectar teren arabil, precum și 
250—300 milioane tone îngrășămin
te organice. Agricultura va dispune 
de o puternică bază mecanică, con
stituită dintr-o sistemă de mașini de 
mare productivitate, care vor efec
tua simultan mai multe lucrări. Vor 
fi . livrate agriculturii cantitățile ne
cesare din soiurile si hibrizii de 
mare productivitate, precum si a- 
nimale de rasă cu potențial biolo
gic ridicat — creații autohtone ale 
cercetării științifice.

Realizarea randamentelor fizice 
planificate pe întreg cincinalul va 
avea ca efect ridicarea eficientei e- 
conomice a producției agricole, creș
terea contribuției agriculturii la for
marea venitului national, pe 13873 
sporirii producției nete. intr-un ritm 
mediu anual superior celui al pro
ducției globale agricole.

Această prefacere de esență revo
luționară necesită înfăptuirea fermă, 
neabătută a principiilor noului me
canism economico-financiar. ale au- 
toconducerii si autogestiunii fiecărei 
unități agricole. Prin natura si ca
racterul ei. autogestiunea economi
că reprezintă baza materială a au- 
toconducerii muncitorești, modul de 
verificare practică a raționalității e- 
conomice. a calității autoconducerii. 
Modul de organizare și funcționare

a autogestiunii economico-financia- 
re asigură în fapt valențele de pro
gres ale relațiilor de proprietate so
cialistă. ale celei mai înalte democra
ții muncitorești. Prin conținutul său 
economic, autogestiunea. ca modali
tate de conducere si organizare a 
unităților agricole socialiste, trebuie 
să' asigure acoperirea cheltuielilor 
din venituri proprii, realizarea unui 
beneficiu, destinat autofinanțării, 
auțodezvoltării si stimulării colecti
vului de oameni ai muncii, parti
ciparea la dezvoltarea de ansamblu 
a societății.

Realizarea autogestiunii poate a- 
vea loc. înainte de toate, prin ob
ținerea unor producții fizice ridica
te in condițiile reducerii costurilor 
de , producție.' îndeosebi a cheltuie
lilor materiale. în vederea aplică- 
j-ii autogestiunii economico-financia- 
re. este necesar ca unitățile agrico
le să asigure gospodărirea si folo
sirea tuturor mijloacelor materiale și 
financiare, organizarea superioară a 
producției si a muncii, reducerea cos
turilor de producție, astfel incit fie
care unitate să se încadreze în con
sumurile normate de materiale si for
ță de muncă sl să realizeze integral 
sarcinile din planul de producție și 
bugetul de venituri și cheltuieli. în 
acest cadru, o importantă deosebită 
o are aplicarea strictă a normative
lor financiare legiferate în acest an. 
în care sînt cuprinși principalii in-

Dumitru DUMITRU 
director al Institutului 
de economie agrara

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al. Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe Constantin Mitsotakis, 
președintele Partidului Noua Demo
crație din Grecia, care, in fruntea 
unei delegații, efectuează o vizită in 
țara noastră, la invitația C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea conducerii Partidului 
Noua Democrație din Grecia, îm
preună cu urări de noi succese în 
întreaga activitate. Totodată, el a 
adresat calde mulțumiri pentru po
sibilitatea oferită de a vizita Româ
nia și de a avea un schimb de pă
reri cu conducătorul partidului și 
statului nostru în probleme bilate
rale și internaționale de interes co
mun.

Salutînd pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis, la 
rîndul său, conducerii Partidului 
Noua Democrație din Grecia un cald 
salut si cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
a fost evocată conlucrarea rodnică 
dintre România si Greciâ, expri- 
mîridu-se dorința comună de a ac
ționa pentru dezvoltarea si mai pu
ternică a colaborării dintre țările 
noastre. S-a subliniat că întărirea 
continuă a colaborării dintre Româ
nia și Grecia pe diferite planuri, 
dintre organizațiile politice și par
lamentele din cele două țări are o 
însemnătate deosebită pentru conso
lidarea unor relații de bună vecină
tate, conlucrare și pace în Balcani, 
pentru destindere, cooperare și 
securitate in Europa, în întreaga 
lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții interna

ționale. fiind evidențiată preocuparea 
fată de situația existentă în jume, 
deosebit de grava și complexa, ca 
urmare a continuării cursei înarmă
rilor, în primul rind a celor nuclea
re, care pun în pericol pacea. însăși 
existenta pe planeta noastră. S-a 
subliniat că. în aceste condiții, este 
necesară intensificarea eforturilor 
tuturor statelor, ale forțelor demo
cratice și progresiste de pretutin
deni, ale tuturor popoarelor în 
direcția opririi. cursului periculos 
al evenimentelor, a înfăptuirii de
zarmării, și în primul rind a dezar
mării nucleare, a soluționării pe cale 
politică, prin tratative,, a tuturor 
stărilor de încordare și conflict, a 
înlăturării forței sau amenințării cu 
forța în relațiile dintre state.

A fost relevat rolul deosebit de 
important ce revine statelor europe
ne în soluționarea problemelor Com
plexe ale vieții internaționale. în
deosebi in înfăptuirea dezarmării și 
asigurării păcii, in întărirea colabo
rării și conlucrării, dintre toate po
poarele lumii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea de a se pune 
capăt amplasării de noi arme nu
cleare in Europa, de a se acționa 
pentru retragerea celor existente, 
pentru eliminarea tuturor armelor 
nucleare și reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale, pentru 
afirmarea Unei politici noi. de des
tindere. înțelegere și pace între toa
te națiunile lumii.

Considerînd ca un factor pozitiv 
întilnirea sovieto-americană din Is
landa. secretarul general al P.C.R. și 
președintele Partidului Noua Demo
crație au apreciat ca fiind deosebit 
de importantă continuarea acestui 
dialog pentru a se ajunge la acor
duri corespunzătoare în direcția eli

minării rachetelor nucleare din Eu
ropa. precum și în oelelalte proble
me ale dezarmării.

în timpul convorbirii s-a eviden
țiat importanța dezvoltării colaboră
rii bilaterale și multilaterale între 
toate țările balcanice, transformării 
acestei regiuni într-o zonă a păcii, 
securității, oolaborării. bunei veci
nătăți și înțelegerii, fără arme nu
cleare și chimice.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția României privind 
asigurarea unității. independentei, 
integrității teritoriale și a statutului 
de nealiniere ale Republicii Cipru, 
conviețuirea pașnică între cele două 
comunități.

Președintele Partidului Noua De
mocrație, Constantin Mitsotakis. a 
prezentat poziția partidului său în 
legătură cu relațiile greco-turce si. 
Îndeosebi, in problema cipriotă.

Referitor Ia situația economică 
existentă în lume, a fost relevată 
importanta soluționării globale a 
problemelor subdezvoltării, a instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale.
1 în cursul întrevederii s-a subliniat 
că un rol însemnat in înfăptuirea 
dezideratelor majore ale omenirii il 
are întărirea colaborării si conlucrării 
dintre popoare, dintre partidele po
litice — indiferent de concepțiile lor 
politice sau filozofice — în lupta 
pentru triumful idealurilor de pace, 
democrație și progres social ale tu
turor națiunilor lumii.

Președintele Partidului Noua De
mocrație din Grecia a relevat înalta 
apreciere de care se bucură in Gre
cia politica externă a României, ini
țiativele și demersurile președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional pentru instaurarea unui cli
mat de pace, înțelegere și colaborare.

în fiecare întreprindere, 

acțiuni ferme pentru 

REDUCEREA COSTURILOR 

DE PRODUCȚIE

în lumina obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român privind accen
tuarea dezvoltării intensive a econo
miei, realizarea unei noi calități a 
muncii și a vieții, un rol hotărîtor 
pentru mersul mereu ascendent re
vine sporirii eficienței economice, 
reducerii continue a efortului mate
rial și financiar cu care se realizează 
producția. Obținerea unei eficiente 
maxime în producția de bunuri ma
teriale reprezintă un imperativ pri
mordial în condițiile în care țara 
noastră este angajată decisiv în am
plul ppoces de trecere de la stadiul 
de tară în curs de dezvoltare Ia un 
stadiu superior, de tară mediu dez
voltată. Această orientare de maxi
mă însemnătate practică, pe care o 
datorăm gindirii științifice, clarvă
zătoare, revoluționare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se înscrie 
organic in preocupările constante, 
sistematice ale partidului și statului 
nostru pentru asigurarea progresu
lui economieo-social. multilateral al 
patriei.

în spiritul sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului, in 
eforturile pentru sporirea eficientei 
economice se amplifică rolul și func
țiile costului de producție, acesta 
devenind unul din indicatorii sinte
tici de bază ai autogestiunii. Una 
din aceste funcții se referă la cu
noașterea reală a consumurilor de 
resurse materiale pentru producerea 
fiecărei valori de întrebuințare in 
parte și a întregii producții-marfă 
planificate. Pe măsura întăririi auto
gestiunii și autofinanțării, costul tre
buie să reflecte din ce în ce mai 
mult și mai fidel nivelul cheltuieli
lor efectuate, modul de gospodărire 
și de utilizare a mijloacelor mate
riale, financiare și umane și, in ace
lași timp, să evidențieze în ce di
recții trebuie să se acționeze pentru 
economisirea severă a resurselor 
avansate de societate.

De asemenea, se intensifică func
ția de măsurare a efortului și spi
ritului gospodăresc al fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii, costul 
servind la calcularea unor indica
tori cu ajutorul cărora se determină 
eficienta activității ’depuse în toate 
unitățile economice. Astfel, la un 
nivel dat al prețului de producție, 
nivelul real al rentabilității depin
de de mărimea și evoluția costului de 
producție. în aceste condiții, crește
rea rentabilității activității unităților 
trebuie să fie rezultatul reducerii 
costurilor de fabricație, si nu al mă
ririi prețului de producție.

Măsurind consumul de mijloace de 
producție și de forță de muncă, cos
tul își manifestă pe deplin și funcția 
de evidență și control, constituind 
un element deosebit de Important in 
fundamentarea și elaborarea bugetu
lui de venituri și cheltuieli, spri

jinind astfel direct aplicarea și func
ționarea autogestiunii economico-fi- 
nanciare.

Se poate aprecia prin urmare că, 
în actuala etapă, costul de producție 
este chemat să reprezinte un in
strument al autoconducerii muncito
rești, analiza lui furnizînd organelor 
colective de conducere elementele 
necesare pentru reducerea cheltuie
lilor de producție, stabilirea acțiu
nilor prioritare vizînd sporirea efi
cienței economice. Cu alte cuvinte, 
factorii de conducere din întreprin
deri trebuie să gindească economic 
și eficient, să se întrebe permanent: 
pentru cine se produce, cu ce teh
nologii și care este calitatea produ
selor, cu ce costuri și care este ren
tabilitatea care se va obține 7 Dar, 
de fapt, fiecare, om al muncii 
trebuie să fie pătruns de adevărul 
că o economie eficientă, de înaltă 
productivitate și competitivitate, pre
supune lichidarea oricăror forme de 
risipă, reducerea continuă, severă 
a costurilor de producție, economisi
rea și valorificarea maximă' a tutu
ror resurselor economice, fie că este 
vorba de cele financiare, materiale 
sau umane. Un calcul arată că fie
care procent de reducere a cheltu
ielilor materiale în industria de stat, 
la nivelul unui an, asigură economii 
de fonduri suficiente, bunăoară, pen
tru construirea a circa 55J9OO apar
tamente.

Necesitatea reducerii continue a 
costurilor de producție este accen
tuată astăzi și de cerința încadrării 
de către toate unitățile economice în 
normativele de costuri și rentabilita
te aprobate potrivit Programului 
privind perfecționarea: sistemului de 
finanțare și creditare a. activității 
economice și a normativelor econo- 
mico-financiare, elaborat din iniția
tiva și sub directa îndrumare a se
cretarului general al partidului. Con
cret, prin programul Ia care ne-am 
referit au fost elaborate ■ normative
le sintetice pe principalele ramuri, 
privind : costurile medii normate 
pentru principalele. produse indus
triale și agricole și rata rentabili
tății ; cheltuielile totale la 1000 lei 
producție-marfă, respectiv volum de 
activitate ; mijloacele circulante și 
creditele la 1 000 lei producție-marfă, 
respectiv volum de activitate ț pro- 
ducția-marfă, respectiv volumul de 
activitate, la 1 000 Iei fonduri fixe. 
De asemenea, au fost stabilite nor
mative economico-financiare. costuri 
unitare pe produs, rentabilități pen
tru un număr însemnat de produse 
reprezentative din industria repu
blicană. precum și pentru produse

Nicolae FLORIAN 
directorul Institutului de finanțe, 
circulație monetară șl prețuri

(Continuare in pag. a III-a)
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ORADEA - o filă de istorie contemporană
O toamnă triumfală a 

cucerit Oradea și a îm
brăcat-o în aur și aramă. 
Crișul curge amplu, maies
tuos ; în, stînga, soarele a 
săltat cu un deget deasu
pra orizontului și adaugă 
argint și aluminiu peisa
jului. Aluminiu 1 De fapt, 

r poate că numai argint, dar 
nu poți șă uiți că orașul 
din nord-vest dă aproape 
jumătate din alufhina tării.

O zi la Oradea începe cu 
strada. O mulțime grăbită, 
oameni dintre care prea 
puțini se mișcă „ardeleneș
te" — așa cum își închipuie 
neardelenii că ar merge cei 
de peste munți. în curtea 
unei școli — Școala gene
rală nr. 4 — copiii se joacă 
așteptrhd să intre la ore. 
Uniforme corecte, trenin
guri. canadiene intr-o sută 
de culori... Ca peste tot. 
Strada cu animația ei coti
diană...-

Oradea vine din istorie și 
stă sub semnul istoriei. 
Există aici unul dintre cele 
mai vechi portrete ale lui 
Horea. Dintre multele: nume 
legate de oraș se cuvine să 
mai amintim două : Meriu- 
morut, voievodul, și Mihai 
Eminescu, care, cum bine 
se știe, aici, în „Familia" 
lui Iosif Vulcan, și-a pu
blicat prima poezie.

Ne oprim la Muzeul Tării 
Crișurilor. Este adăpostit 
într-una dintre cele mai 
impresionante — poate cea 
mai... ? — clădiri ale Ora- 
del și merită, fără îndoia
lă. și calificativul de unul 
dintre cele mai frumoase
muzee din România.
Călăuziți de muzeogra
ful Barbu Ștefănescu, 
parcurgem sălile secției 
de etnografie și ascul
tăm o adevărată prelegere 
universitară despre cele 
vreo cinci sute de obiecte
pe care le vedem din cele
vreo cincisprezece mii, pe 
care le posedă muzeul. Ca 
tirmare a unei fericite ini
țiative. care a umplut de

^satisfacție inimile bihore-

„Prin munca pașnică 
întărim temeliile politicii 

de pace a țării"

nilor, secția de istorie, 
aflată în plin proces de re
novare. : va căpăta, în cu- 
rînd, o nouă amploare și 
strălucire.

Nu departe de muzeu e 
gara orașului. în urmă cu 
vreo douăzeci de ani și mai 
bine am sosit într-o dimi
neață la Oradea și prie
tenii care m-au întîmpinat 
au ținut să ne fotografiem 
la ieșirea din gară. Fun
dalul fotografiei — pe care 
am revăzut-o înainte de a 
pleca din Capitală — era

la un asemenea așezămînt. 
Cu atîit mai frumoasă este 
gara cu cit. la ieșire, 
ascultăm semnalul care 
precede, un anunț de tren. 
Este eintecul atît de drag 
nouă „Iancule mare, Iancu- 
le tare !“. Același cintec 
care, din turnul primăriei, 
din oră în oră. umple ț de 
ecouri orașul.

îl auzim, in miezul ziilei, 
cînd ne îndreptăm spre în
treprinderea de confecții 
Oradea. In biroul tovarășu
lui Gheorghe Maxim, di-

zilei : 4 200. Plan curent : 
2 835. Executat : 2 775 — 
98,23 la sută". Directorul 
cere să i se indice brigă
zile aflate sub plan. Se 
afișează. Sub ocljii noștri, 
un „184“ se schimbă în 
„185“ apoi în.„186". Se in
teresează pe loc și ia măsu
rile cuvenite.

— Lucrăm de patru ani 
cu el — continuă directe-' 
nil.— și avem toate mo
tivele să fim mulțumiți. A 
dispărut o groază de hîrto- 
găraie, a dispărut dezin
formarea. decizia se înte
meiază în orice clipă pe
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24 de ore din viața orașului 
de pe Criș

situația exactă — cu un 
cuvint, calculatorul a ri
dicat eficienta muncii 
noastre pe o treaptă cu 
mult superioară.

...Orele se derulează lent; 
Pe măsdră ce o cunoaștem. 
Oradea ne apare mai fru
moasă. Mai ales după ce 
străbatem zona aflată în

un șantier de locuințe, 
blocuri, printre primele 
din localitate. Astăzi... ele 
sînt vechi ; sînt inecate in 
verdeață, au prins patină, 
mai „moderne" sint clădi
rile restaurate din centru. 
Crește orașul !

— Prin gara noastră — 
ne incunoștințează ing. 
loan Hirțe, șeful stației — 
trec 35 de perechi de tre
nuri în 24 de ore. în patru 
direcții : București. Timi
șoara, Satu Mare și Vaș- 
cău. Asta înseamnă între 
25 000 și 30 000 de călători 
pe zi. Este una dintre cele 
patru gări ale Oradei. 
Gara a fost modernizată 
in 1980, s-au înlocuit ve
chile instalații cu apara
tură modernă și s-a con
struit un tunel de subtra- 
versare. Cu ceea ce vom 
realiza în anul viitor — 
copertine. o pasarelă — 
nu avem de ce invidia 
nici o gară.

Gara este frumoasă, cu
rată. cochetă, are tot ceea 
ce așteaptă un călător de

rectorul întreprinderii, 
avem din plin dovada că 
progresul a pășit cu pași 
rapizi in municipiu. Lingă 
masa sa de lucru, un 
display și o imprimantă. 
O apăsare pe claviatură și 
pe display apare :

„Tablou de bord pentru 
conducerea principalelor 
activități în întreprindere.. 
Doriți :

— Analiza prezenței per
sonalului muncitor

— Analiza indicatorilor 
economico-finan clari

— Analiza producției — 
raport operativ

— Analiza recepției ma
teriilor prime

— Analiza stocurilor
— Analiza consumurilor 

de energie..."
...și așa mai departe. în

treaga activitate a fabricii.
— Nu la zi. nici la oră. 

ci la minut — surîde 
Gheorghe Maxim. Și înce
pe să bată clapele. Pe 
display apar data si pre
cizarea : ora 12 și 23 de 
minute. Apoi : „Planul

plină dezvoltare a orașu
lui. Blocurile între patru ■ 
și zece etaje se constituie 
intr-un ansamblu ■ armo
nios. Oradea fiind, alături 
de Pitești. Bacău. Rimnicu 
Vîloea si alte cîteva, unul 
dintre orașele tării in care 
noile construcții au o per
sonalitate proprie, distinc
tă. întretăierea dintre bu
levardele Decebal și 6 
Martie impresionează prin 
senzația de vast, de des- ' 
chis pe care o lasă. Pc 
6 Martie se lucrează intens.

La Centrul județean de 
proiectare Bihor vedem 
Oradea... din avion. Adică 
vedem o machetă de vreo 
80—100 de metri pătrați pe 
care este figurată fiecare 
casă.

— Centrul istoric este 
practic înconjurat de noile 
cartiere — ne explică ing. 
Nicolae Fântână, directo
rul centrului de proiectare.

Georqe-Radu 
CHIROV1C1

Foto : S. Cristian

(Continuare în pag. a V-a)

Și pe meleagurile dîmbovițene 
ziua de 23 noiembrie s-a înscris in 
conștiința locuitorilor, cu reverbera
ții la fel de profunde ca pe tot cu
prinsul țării. Urmind inflăcăratul 
îndemn al conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dimbovițenii, ca 
și întregul nostru popor, au spus un 
DA hotărit pentru reducerea arma
mentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare, pentru; pace, pentru co
laborare cu toate statele. Unanimi
tatea de voință și faptă, înregistrată 
la referendum; exprimă deosebit de 
elocvent voința nestrămutată a în
tregului popor român die a face 
totul pentru ca pe planeta noastră 
să triumfe pacea. înțelegerea, li
niștea.

Există atîtea și atîtea motive pen
tru, care locuitorii județului Dîmbo
vița. ia fel ca toti 
oamenii din pa
tria noastră, au 
spus DA. A apă
ra pacea înseam
nă-a abăra viață, 
a apăra înfăptui
rile minunate din 
anii socialismului.

Epoca pe care o numim cu mîn- 
drie „Epoca Nicolae Ceaușescu" a 
conectat prin toate fibrele la ritmu
rile dinamice, innoitoare ale con
strucției socialiste și județul Dîmbo
vița. .Asemenea - tuturor județelor 
.țării, Dîmbovița a cunoscut și cu
noaște .o dezvoltare și înflorire fără 
precedent. Ast.ăzi,- acest județ, in tre
cut printre cele mai slab dezvoltate 
din punct de vedere industrial, pre
zintă imaginea unei regiuni în care 
cetățile industriei moderne au deve
nit o componentă inseparabilă a pei
sajului economic. înflorire industria
lă, înflorire urbană. înflorire umană 
— iată tripticul despre care se poa
te spune, in prezent, că este defini
toriu pentru plaiurile dimbovițene. 
Tirgoviște, Găești, Titu, Moreni, 
Fieni, odinioară așezări modeste, 
sint astăzi centre economice de 
prestigiu pe harta țării, ilustrare 
vie a muncii constructive, pașnice 
desfășurate de întregul nostru popor 
în anii socialismului.

’ GINDURI Șl FAPTE 
DE ÎNALTĂ CONȘTIINJĂ

...în fiecare dimineață, coloare de 
mii și mii de oameni pornesc către 
noile ctitorii socialiste, de pe plat
forma industrială a orașului Tirgo
viște. Printre aceștia am întiJnit o fa
milie de oțelari — cea a Iui Vasilc 
Stroe, de la Combinatul de oțeluri 
speciale, impottantă unitate a me
talurgiei românești. înzestrat Ia cel 
mai înalt nivel tehnic.

— Cu ce ginduri ați întîmpinat 
dumneavoastră, oțelarii dimbovițeni, 
referendumul'! I

— Cu ginduri și fapte pentru 
pace, ne răspunde Vasile Stroe. 
Asemenea întregului popor, noi. oțe- 
larii, urmind indicațiile date de con
ducătorul - iubit' al partidului ■ și sta

SONDAJ 
DE OPINIE

tului nostru, ne străduim să îndepli
nim integral sarcinile de plan, să ri
dicăm calitățile produselor, să asi
gurăm folosirea deplină a -capacită
ților de producție, reducerea consu
murilor de materiale și energie, în
făptuirea programelor de moderni
zare a fluxurilor de producție. De 
asemenea, vom acționa, asa cum 
ne-a trasat ca -sarcină tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu prilejul recen
tei vizite în județul nostru, in direc
ția dezvoltării combinatului prin pu
nerea în funcțiune de noi capacități 
in spațiile existente. Aceasta este o 
datorie patriotică, revoluționară. 
Prin munca noastră, a tuturor, în
tărim forța economică a patriei, 
adăugam noi valori civilizației noas
tre socialiste, contribuind la reali
zarea marilor obiective stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al parti

dului. Dar pentru 
a ne vedea visele 
împlinite, avem 
nevoie de pare. Si 
pacea este grav 
amenințată. Zilnic 
se construiesc noi 
arme, tot mai dis

trugătoare. Această cursă nebuneas
că trebuie să înceteze ! Să triumfe 
rațiunea, viața, pacea ! Aceasta este 
chemarea adresată tuturor popoare
lor de către conducătorul nostru, 
erou intre eroii neamului, erou al 
păcii. îi sintem profund recunoscă
tori pentru neobosita- activitate des
fășurată în vederea asigurării unui 
viitor pașnic națiunii noastre, trium
fului dreptului oamenilor și popoare
lor la existență liberă și demnă. Cu 
aceste ginduri am spus DA 
la țeferendum, întărind semnătura 
noastră prin noi realizări în muncă 
și aprobind din toată inima noua 
inițiativă de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. strălucită expre
sie a politicii de pace, înțelegere și 
colaborare promovată de România 
socialistă.

La Combinatul de oțeluri speciale 
l-am intîlnit și pe inginerul Gheor
ghe Olteanu, de la centrul de cer- 
cetare-proiectare. Discutăm despre 
rolul științei și tehnologiei în lumea 
contemporană, despre recenta ple
nară a Consiliului Național al Știin
ței și învățămintului. Iată ce ne 
spune interlocutorul nostru :

— în acest An Internațional al Păcii, 
toți oamenii, inclusiv oamenii de ști
ință. cadrele tehnice, din invățămînt 
trenuie să se angajeze cu și mai 
multă hotărire în acțiuni concrete, 
care să dea expresie voinței popoare
lor de a se trece de la confruntare 
la pace și dezarmare. O asemenea 
expresie, dovadă de responsabilita
te cetățenească, patriotică a fost și 
afirmarea hotărită a voinței noastre 
la referendum. Trăim epoca celui 
mai mare avînt al gindirii ști-

Nicolae PLOPEANU 
Gheorqhe MANEA

(Continuare în pag. a V-a)
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate in concordanță cu legile tării, cu principiile
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii fată de om

Sprijin eficient pentru redresarea 
economică a cooperativei agricole

Duna ce relata. într-o scri
soare adresata tovarășului 
Nicolae Ceausescu, unele deficien
te privind organizarea producției 
si a muncii in C.A.P. Strenaia. cu 
consecințe asupra dezvoltării aces
teia si a veniturilor cooperatorilor. 
Marius Semen. din această locali
tate. scria : ..închei aceste rinduri. 
cu convingerea că lucrurile vor fi 
analizate si rezolvate coresounză- 
tor. atit spre binele cooperativei 
agricole si economiei naționale, cit 
si sote binele nostru, al membrilor 
cooperatori"

Potrivit indicației tovarășului 
Nicolae Ceausescu, scrisoarea a tost 
repartizată spre rezolvare, orim 
viceprim-ministrului de resort al 
guvernului si secretarului cu pro
bleme agrare al C.C. al P.C.R.. 
verificările fiind efectuate, sub în
drumarea lor. de activiști ai Comi
tetului Central, ai Consiliului da 
Miniștri, ai altor foruri competen
te centrale si județene.

Cu prilejul controlului efectuat a 
rezultat că nein declini rea olanului 
de producție la principalele culturi 
vegetale si legumicole se datores- 
te in exclusivitate slabei organizări 
a producției si a muncii, linsei de 
interes din partea unor cadre de 
conducere a C.A.P. si a unor coo
peratori. Pe o suprafața de 20 ha 
plantație pomicolă. înființată in 
1962. jumătate din pomi s-au uscat, 
iar terenul dintre pomi nu a fost 
lucrat si fertilizat, fiind folosit — 
e mai ușor desigur ! — ca pășune ; 
suprafața de 24 ha cultivam cu in 
pe un teren in pantă, intercalat 
cu parcele de vită de vie. a fost 
considerată „calamitate total", re- 
însămintindu-se numai 4.5 ha cu 
porumb. Se apreciază apoi că nu
mărul’ cooperatorilor participanti ia 
muncă «ste necorespunzător. din 
care cauză unele lucrări strict'ne- 
oesane nu se execută. De pildă, 
la ferma zootehnică a cooperativei 
se aflau la data controlului peste 
41)0 tone gunoi, netransportat incă din 
anul precedent, in timp ce la ferma, 
legumicolă Comonda. care înregis
trează producții slabe. în ultimii 
doi ani nu s-a administrai nici o 
cantitate de îngrășăminte. In zona

Măsuri pentru recuperarea daunelor, 
îmbunătățirea evidenței contabile 

și tehnico-operative
La indicația tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, 'activiști ai Co
mitetului Central al P.C.R. și spe
cialiști ai unor organe centrale de 
•slat au verificat —. sub îndru
marea președintelui Curții Supe
rioare de Control Financiar și 
■secretarului eu probleme agrare al 
C.C. al P.C.R. — o scrisoare in 
legătură cu unele abuzuri și ilega
lități săvîrșite de conducerile

UNITĂȚI TURISTICE ÎN
ARGEȘ

JUDEȚUL

Județul Argeș, re
numit pentru pitores
cul locurilor si bogă
ția folclorului, dispu
ne de atrăgătoare uni
tăți turistice. Printre 
acestea se numără 
hanul „Piatra Craiu
lui". amplasat ne șo
seaua națională Pi
tești — Brașov, la 10 
km de localitatea Po
dul Dîmboviței, in
tr-un frumos decor 
montan. Unitatea dis

pune de camere cu 
două și trei paturi, 
precum și de un res
taurant. In centrul lo
calității Rucăr. se al’lă 
hanul Rucăr, construc
ție' cu arhitectură spe
cifică zonei, imbimnd 
armonios modernul cu 
specificul traditional. 
Este un loc agreabil 
pentru petrecerea con
cediului si. totodată, 
un punct de plecare in 
excursii către Cheia st

In articolele anterioare („Scin- 
teia" nr. 13 751 și 13 761)- consacrate 
unor aspecte ale transportului in co
mun din Capitală se arată că, deși 
in momentul de față I.T.B. se 
confruntă cu o serie de greutăți 
reale ce nu pot fi subestimate, există 
totuși suficiente rezerve interne, de 
folosire mai judicioasă a capacități
lor actuale, indeosebi prin întărirea 
ordinii si disciplinei in garaje, dc 
trasee si la capetele de linii, m 
măsura să asigure creșterea ritmici
tății vehiculelor.

Trebuie spus insă că, așa cum că
lătorii solicită și așteaptă — pe 
bună dreptate — o îmbunătățire a 
activității transportului in comun, 
tot la fel sint de așteptat și de dorit 
schimbări și in modul de compor
tare al unora dintre călătorii mij
loacelor de transport in comun — 
incepind cu corectitudinea folosirii 
biletului și grija față de starea ve
hiculelor pină la atitudinea civili
zată față de ceilalți călători.

Desigur nu generalizăm, pentru 
că — așa cum realitatea o dove
dește, cum fiecare ’ poate constata 
zilnic pe traseele pe care călăto
rește — marea majoritate a cetă
țenilor manifestă spirit civic, dau 
dovadă de un comportament civili
zat in calitate de beneficiari ai ser
viciilor I.T.B. Este, de altfel, un 
lucru firesc, ce se inscrie in normele 
generale de comportare in societate.

Din păcate insă, mai sint unii că
lători oare, mai ales profitind de 
aglomerații în vehicule, de înghe
suială. recurg la practici incorecte, 
frauduloase ori dau frîu liber com
portamentului necivilizat. Dincolo 
de vicierea condițiilor de călătorie 
pentru publicul Jarg. aceste mani
festări afectează înseși posibilitățile 
de perfecționare a transportului in 
comun, creează greutăți suplimentare 
care se răsfring asupra călătorilor 
înșiși, aceștia devenind, de fapt, 
victimele celor tulburenți. Pentru 
că. de exemplu, sustragerea de la 
plata biletului de călătorie ori de
gradarea interiorului vehiculelor 
duce la pagube, la retragerea și 
imobilizarea mașinilor in garaje 
pentru reparații, știrbesc bugetul 
I.T.B., diminuind întreprinderii po
sibilitățile procurării de noi mijloa
ce de transport. întreținerii . cores
punzătoare a celor existente.

Luneta Metrului. pe 55 ha din cele 
75 cu amenajări pentru irigat, nu 
se efectuează irigații intrucit agre
gatele au fost casdțlO in 1934 si nu 
au mân fost inl.xiOitc cu altele.

In ilrho ce multe cooperative a- 
gricole dezvoltă actUvilăti ale micii 
industrii. asigurind' creșterea veni
turilor cooperatorilor. la C.A.P. 
Srrehaia. incă din. anul 1931. au 
fost desființate. in mod neiustifi- 
cat. atelierele de fierărie, rotărie. 
timplărie si atelierul de prefabri
cate din Ixitor. si iconleclii meta
lic»».

Secretariatul Conuitetului jude
țean ele partid Melnedinți a stabi
lii. ,1a sugestia colectivului de Con
trol. măsuri eficiente pentru re
dresarea econotoică a C.A.P. Stce- 
h; ia S-a hotărît cițrățirea si re- 
darett inlegrală la arabil, de către 
C.A.P. cu sprijinul consiliului popu
lar orășenesc, a suprafeței de 100 
ha situată pe versante in cadrul 
fermei Comonda. pe care în pre
zent se află parcele cu vii si mă- 
răcinisuri ; defrișarea pomilor us
cat!. înlocuirea lor si comp! starea 
tuturor golurilor pe suprafața de 
29 ha cie la punctul Cimpul Mare 
si efectuarea tuturor lucrărilor de 
intre țin etre stabilite, reînființarea, 
in lermest de 3 lunti de la data con
trolului. a atelierelor de tîmplărie. 
rotărie Si fierărie. S-au stabilit, de 
asemenea, măsuri pentru îmbună
tățirea substanțială a organizării 
producției si a muncii. întărirea 
disciplinei, asigurarea narticipățji 
la lucru a tuturor membrilor coo
peratori apti de muncă si aplica
rea acordului global in toate sec
toarele. potrivii legii. Direcția .ge
nerală a agriculturii urmează să 
inatnitero spre aprobare, asa cam 
prevede legea investițiilor, indica
torii tehnico-economdci nbntru a- 
menajările complexe (desecări, iri
gații) prevăzute a se realiza de că
tre C.A.P. Sfrehaia. pe suprafața de 
480 ha in Lunca Motrului.

Totodată, s-a hotârit ca președin
tele C.A.P.. Tudor Petre, să fie scos 
din funcție si sancționat cil vot de 
blam. ingineru4-sef — sancționai 
disciplinar si pe linie de Partid, 
șeful fermei, ing. Ion Andrei, fiind 
scos din funcție si trecut intr-o 
activitate de execuție.

Trustului horticulturii Giurgiu. în
treprinderii pentru legume si fruc
te Giurgiu și Complexului pentru 
legume și fructe Vidra.

După cum se subliniază-Șn . ra
portul de cercetare, unele clin as
pectele sesizate nu s-au confir
mat, iar altele s-au adeverit doar 
în parte. Fapt este însă că au fost 
totuși cauzate anumite prejudicii 
financiare statului, evidenta conta-

Peștera Dimbovicioa- 
rei sau in munții din 
apropiere.

Prin agenția de tu
rism din București 
(str. 13 Decembrie nr. 
26. telefon 14 52 09) se 
pot face rezervări de 
locuri pentru serii 
complete sau pentru 
ci te va zile.

în fotografie : hanul 
Rucăr. din județul 
Argeș.

UITE BILETUL, NU E BILE
TUL... Măsura, luată cu mai mulți 
ani in urmă, de trecere la sistemul 
autotaxării pe toate traseele I.T.B., 
a avut ca principal scop creșterea 
fluidității fluxului de călători, prin 
evitarea „gituirilor" la ușile de ur
care in vehicul. Introducerea auto
taxării a pus insă și două probleme 
noi : a) obligația I.T.B. de a 
dota toate mijloacele de transport 
cu numărul necesar de aparate de 
compostat (care să și funcționeze) și 
b) obligația călătorilor de a-și pro
cura. de Ia chioșcurile de vînzarc. bi

Călătorului îi sade bine nu numai cu drumul,
I '

dar și... cu respectarea normelor de comportare civică
------------------------------ ÎNSEMNĂRI DE PE TRASEELE I.T.B. (3) ------------------------------

letele de transport, pe care să le 
composteze cind urcă în vehicule.

Nu dispunem de date globale, dar 
pe parcursul Sondajului nostru am 
intîlnit nu puține autobuze, trolei
buze și tramvaie care ' aveau unul 
sau mai multe compostoare defecte. 
Cu toate că — ni s-au dat asigurări 
— ar exista echipe de meseriași, 
special constituite, care urmăresc în’ 
fiecare garaj Și depou starea ’teh
nică a acestor aparate. Se vede însă 
treaba că defecțiunile aparatelor 
reflectă defecțiuni in însăși activi
tatea acestor echipe, incit va trebui 
întărit controlul în această privință, 
astfel ca absolut nici un vehicul să 
nu plece cu aparatele de taxat de
fecte — așa cum n-au voie să plece 
cu frinele stricate. Iar actuala prac
tică a efectuării de reparații doar 
seara, la retragerea vehiculelor in 
garaje și depouri, ar trebui comple
tată cu măsuri care să asigure posi
bilitatea reparării aparatelor și la 
capetele de linii (pentru defecțiunile 
ce apar între curse). Oricum însă, 
trebuie spus că, în realitate, călă
torul corect găsește soluții să com
posteze biletul, chiar dacă aparatul

vinzare a presei au luat în serios 
această obligație) : pe de altă parte, 
numai puține unități de desfacere 

, (cu excepția tonetelor I.T.B.) vind
— așa cum sint obligate și ar trebui
— și bilete separate, nu numai ti
chete in seturi complete.

Din rapoartele organelor de con
trol I.T.B. — destul de rar întîlnite 
totuși pe unele trasee — am reținut 
că zilnic sînt depistați sute de că
lători fără bilet. La aceștia se adau
gă feluriți infractori cu colecții de 
bilete uzate sau cu abonamente fal- 

“sificate — infractori care sint de
feriți organelor de miliție.

Statistic vorbind, numărul contra- 
venienfilor depistați — raportat la 
eșantionul restrins al călătorilor cu
prinși in controalele I.T.B. — indică 
un procent redus de călători in
corect!. Cu atit mai mult e necesară 
intervenția activă ă opiniei publice, 
blamarea actelor de necinste. Și nu 
așa cum. din păcate, se mai jn- 
tirnplă uneori, cind unii călători în
cearcă să sară în .apărarea . celor 
inoorecți, fără nici .un motiv, doar 
ca să se afle în treabă. uitînd 'că cel 
ce nu-și plătește călătoria nu ajută

tramvaie într-un mod absolut inad
misibil, contrar celor mai elemen
tare norme de civilizație. Asemenea 
elemente huliganice sparg, distrug, 
rup, murdăresc. La fel procedează 
și cu tonetele de tichete ori cu ca
binele și telefoanele tip I.T.B. de la 
capetele de linii. Uneori, în văzul 
impasibil al opiniei publice. Nu se 
gindesc oare cetățenii care privesc 
cu indiferentă asemenea acte că 
acestea conduc la imobilizarea pen
tru reparații a unor vehicule, ceea 
ce se răsfrînge asupra tuturor călă
torilor ? Să menționăm că nota 
de plată achitată lunar de
I.T.B. pentru asemenea „amintiri'1 
din partea călătorilor se ridică la 
cîteva sute de mii de lei, sumă care 
altfel ar putea fi folosită pentru 
procurarea de vehicule noi. pentru 
întreținerea mai bună a celor aflate 
în dotare.

Importante pagube sint aduse 
I.T.B. și de unele întreprinderi. 
Mașini agabaritice incorect conduse, 
care distrug firele și stîlpii de cu
rent. mașini. murdare care înfundă 
macazele ori' liniile de tramvaie duc 
ia întreruperi de circulație, la de-

bilă și tehnico-operativă la aceste 
unități lăsînd mult de dorit. Ca 
urmare, s-au adoptat măsuri pen
tru înlăturarea neajunsurilor con
statate. La Trustul horticulturii 
Giurgiu, fostul contabil-sef ai uni
tății. care a falsificat unele docu
mente de plată, a fost deferit jus
tiției. De asemenea, au fost trimise 
în judecată pentru delapidare mai 
multe persoane de la Întreprin
derea de industrializare a legumelor 
Si fructelor Giurgiu și întreprin
derea pentru legume și fructe 
Giurgiu.

’S-a constatat, de pildă, că anul 
trecui, complexul pentru legume si 
fructe Vidra a livrat unor membri 
cooperatori 42 tone de folie de po
lietilenă la prețul de aprovizio
nare de la furnizor, in loc de pre
țul cu amănuntul, diferența repre- 
zentînd aproape jumătate milion 
lei. Pe de altă parte, nu s-a ur
mărit încasarea contravalorii fo
liei de polietilenă de la membri» 
cooperatori care nu au predat can
titățile de legume contrariate. 
Dună cum se vede, si intr-un caz, 
si in celălalt „greșelile" s-au fă
cut in defavoarea statului, a inte
reselor societății. Diferite lipsuri 
s-au constatat și în organizarea 
evidentei contabile, ca și in efec

Pentru respectarea strictă a legalității 
in construcția bazelor de agrement

Din Vilcea. o scrisoare adresată 
tovarășului ' Nicolae Ceaușeseu 
semnala că în cadrul județului s-au 
construit ilegal mai multe baze de 
agrement si cabane care suit fo
losite in special de cadre de con
ducere ale întreprinderilor ce le-au 
amenajat. Autorul scrisorii isi'sus
ținea afirmațiile cu lapte si date 
concrete.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost 
dată spre rezolvare președintelui 
Curții Superioare de Control Fi
nanciar si secretarului de resort al 
C.C. al P.C.R. Raportul de cerce
tare confirmă unele din aspectele 
semnalate, persoanele vinovate de 
neresnectarea normelor legale - fiind 
sancționate. stabUindu-se. totodată, 
măsuri pentru reglementarea situa
ției obiectivelor respective.

Dar să dăm cuvin tul faptelor. 
Combinatul chimic din Riînnicu 
Vilcea. fără a avea documentații
le tehnico-economice Si finanțare la 
bancă, a amena jat , o „bază de a- 
grement si recuperare a forței de 
muncă", pe malul lacului de acu
mulare pe riul Olt. in zona co
munei Dăesti — satul Fedeloșoiu. 
cuprinzind o cabană cu 4 camere 
— in curs de execuție la data vc- 

, rificărilor — 13 căsuțe din diver
se materiale metalice și lemnoase. 
3 amenajări pentru servit masa, ba
zin de inot. popicărie. debarcader. 
Baza a foșt executată in cea mai 
mare parte cu materiale brovehi- 
te din recuperări si reconditionări. 
din dezafectarea unor obiective ră
mase de la șantierul de construc
ții, și a fost predată asociației spor
tive „Chimistul" — Rimnicu Vîleea, 
spre administrare. 

imediat învecinat este defect; la 
fel, nici pretextul „chioșcului de bi- 
lete-inchis" nu poate fi o scuză, 
omul prevăzător procuirîndu-și ti- 
chetele din vreme.

Nu-i mai puțin adevărat că în 
vînzarea acestor tichete persistă 
unele anomalii : de pildă, faptul că 
nu s-au găsit incă modalitățile de 
extindere a vinzării lichelelor — în 
afara tonetelor I.T.B. — și prin uni
tățile comerciale stabilite initial (e 
vorba de circa 1 500 magazine de 
diferite profiluri, din care doar uni
tățile I.C.L-Tutunul și punctele de

la îmbunătățire» transportului, ei 
dimpotrivă.

..„.DAR CU BECUL CE-AI AVUT?" 
Cărui om nu-i place să circule in
tr-un vehicul curat, îngrijit, cu toate 
accesoriile la locul lor ? Am 
fost în mai multe garaje și 
depouri și am constatat căj 
deși aici lucrează echipe de între
ținere și curățenie, eficiența muncii 
lor este puțin vizibilă — una din 
cauze fiind tocmai urmările atitu
dinii și manifestărilor unor călători 
certați cu normele bunului simț, 
care se comportă în autobuze și

tuarea inventarelor ia întreprin
derea pentru legume și fructe 
Giurgiu si la unitățile din subordi
ne. bilanțurile nereflectind situația 
reală a patrimoniului și rezultatele 
financiare ale acestora.

Fată de neregulile și abaterile 
constatate ău fost luate. Împreună 
cu Comitetul județean Giurgiu al 
P.C.R.. măsuri corespunzătoare. Mi
nisterul Industriei Alimentare si 
Achiziționării Produselor Agricole 
si Centrala pentru legume si fruc
te vor urmări recuperarea sumelor 
pentru folia de polietilenă livrată 
nelegal. S-a constituit un colectiv 
de specialiști care, sub îndrumarea 
și supravegherea ministerului, va 
sprijini aceste unități în vederea 
aducerii la zi a înregistrărilor în 
evidenta contabilă și tehnico-ope- 
rativă, verificind. totodată, realita
tea tuturor soldurilor din conturile 
de debitori și creditori ta finele 
anului trecut, cit și inventarele 
efectuate in perioada 1983—1986 și 
recuperarea eventualelor prejudicii 
aduse avutului obștesc. Pentru lip
surile și abaterile constatate a fost 
destituit contabilul-șef de la Trus- 
1ul de horticultura Giurgiu, iar 
directorul si contabilul-șef de la 
întreprinderea pentru legume și 
fructe Giurgiu au fost sancționați.

Urmind acest exemplu. întreprin 
derea de utilaj chimic Rimnicu Vil- 
cea din cadrul Ministerului Indus
triei de Utilaj Greu, a amenajat, in 
aceeași zonă, o altă bază de agre
ment. cuprinzind o cabană cu par
ter și etaj, 7 căsuțe din material 
lemnos, două amenajări pentru 
servit masa, platformă pentru spec
tacole. pistă pentru popice. Se pre
cizează că și in acest caz materia
lele folosite au provenit din recu
perări și din resurse destinate re
parațiilor. Baza de agrement a fost 
preluată de Asociația sportivă „Me
talul".

Așa cum s-a menționat la în
ceputul acestor rânduri, pentru 
nerOseectarea normelor legale pri
vind construirea acestor baze de a- 
grement. au fost sancționate admi
nistrativ un număr de 8 cadre de 
Ia centrala industrială de îngră
șăminte chimice Vilcea si de la 
cele două întreprinderi, fiind apli
cate si penalizări financiare. De a- 
semenea. au fost aplicate unele 
sancțiuni de către comitetul exe-, 
cutiv al Consiliului popular jude
țean Vilcea.

S-au adoptat măsuri privind re- 
glertientarea modului de funcționa
re a celor două baze in cadrul a- 
sociatiilor sportive, astfel ca de ele 
să poată beneficia, orice om al 
muncii din unitățile economice r&s- 
peptive. S-a stabilit, de asemenea, 
extinderea controlului in întreaga* 
tară in legătură cu construcția ba
zelor de . agrement si respectarea 
strictă a prevederilor legale.

Newilal

Grădinița I.C.T. București Foto : E. Dichiseanu

FLORILE ÎNTREPRINDERII
CE-NSEAMNA ANII DE GRĂDINIȚĂ

Ce neuitați sînt anii fiecăruia de 
la începutul amintirilor ! Poate, unde 
atonei descoperim că viața e un ne- 
sfirșit sir de descoperiri. Dintre care, 
cea mat mare e omul însuși, al cărui 
caracter începe a se contura în acești 
ani din sublima plămadă de gingă
șie și cutezanță, bunătate si intransi
gență. dîrzenie și dorință... Dar cine 
poate înșirui nesfirșitele componente 
ale caracterului omenesc, care-1 in- 
sotesc toată viața, prelungindu-i-se 
peste generații si generații ! O dată 
cu amintirea ce
lor ce le-au ve
gheat acești ani. 
înmiresmîndti-i cu 
dragostea lor.

...Pășim pe a- 
leea ce duce spre 
fabrică. printre 
castani si artart 
din care frunzele 
aurite cad cu 
foșnet lin. întreprinderea de confec
ții si tricotaje-București. „Ne cresc 
copiii" — constată ca pentru sine 
directoarea grădiniței. Vasilica Trifu, 
printre răspunsurile 1a salutul, tînci- 
lor sub paltoanele cărora se zăreau 
sortulețele albastre, proaspăt scrobi
te. „Ne-au crescut copiii" — conti
nuă ca un ecou Maria Marinescu, 
secretar pentru probleme so
ciale al comitetului de partid din în
treprindere privind in urma mame
lor, e>le insele „parcă mai ieri" copil 
de grădiniță, azi aducindu-si odras
lele aici.

Cele două se întîlnesc pe această 
alee in fiecare luni de dimineață.

— Sau. de cite ori este nevoie — 
precizează directoarea instituției. De 
ce ? Pentru a discuta, împreună cum 
cresc copiii, cum au crescut copiii, 
pentru a hotărî împreună ce mai e 
de fătot pentat o săptămînă.

Oficial, fiecare din ele sînt „repre
zentante". Una a I.C.T.B.. alta — a 
Ministerului Educației și învătămîn- 
itulai. în fapt — „tovarășe" : tovarășa 
Vasilica si tovarășa Maria.

— Dacă ar fi să răminem la dome
niul oficial, ar trebui <ca si bunicii să 
se cheme „reprezentanți". Din partea 
mamei, sau din partea tatălui. Ceea 
ce, recunoașteți, n-ar accepta nici bu
nicii. si nici nepoții. Pe scurt, grădi- 

*. nita este in egală măsură a întreprin
derii. cit si a ministerului de resort. 
Copiii — la fel. Prin ce este a mi
nisterului ? Prin întreaga activitate 
de formate a copiilor ca oameni : in
cepind cu „bună ziua", cu respectul 
fată de cei mari, oină în pragul des
coperirii mirificului domeniu al lite
rei. al muncii. Prin ce sînt copiii ai 
noștri ? Prin faptul că părinții celor 
mai multi din ei lucrează in între
prinderea noastră, că multi din ei. 
dttpă de tormina școala, vin si lucrea
ză alături de părinții lor. Prin faptul- 
că ei continuă și îmbogățesc tradiția 
'gi'ădini'tci. Prin faptul că...

Un amănunt : din cei circa 16 000 
de oameni ai muncii de la I.C.T.B.. 
citeva mii au pornit de Ia... grădi
niță. De la basmele cu Feți-Frumoși 
și Cosinzene. de la caii inaripați și' 
apa vie, de la... Toate crescute-n fi
ința tor, O dată cu știința că cei ce le 
ocrotesc copilăria întruchipează-n 
viată visuri minunate pe care ei Ie 
vor duce mai departe. Pornind de la 
anii de grădiniță. Ani ce. nu se uită.
„...EI RAMÎN TOT COPIII NOȘTRI"

O listă a cetor care-au fost „co
piii noștri" și continuă să rămină „ai 
noștri" ar fi greu de alcătuit.

! CASA CU MULȚI COPII j 
j — semnul răspunderii de bun cetățean pentru viitorul națiunii j

raieri, cu repercusiuni nefavorabile 
asupra ritmicității traficului. Printre 
autorii celor mai frecvente distru
geri de acest fel se numără — așa 
cum am fost informați de 1a I.T.B. 
— șoferii de la I.U.T.-Bujoreni, 
I.U.G.T.-Bd. Preciziei. I.L.U.T. — 
Autobaza 3, I.C.A.B. ș.a.

Nu putem încheia aceste rinduri 
fără a aminti și de acei călători 
certăreți, gilcevitori. puși pe ceartă, 
și scandal, care imbrincesc, brus
chează pe cei din jur. In loc să se 
comporte civilizat ta urcatul sau 
coboritul din vehicule, ei creează 
busculade, abuzează de forță ca să 
o ia înaintea altora, agravează astfel 
consecințele aglomerațiilor, intr-un 
cuvînt viciază grav condițiile de 
transport. Intre aceștia, organele de 
miliție au identificat in ultima pe
rioadă pe Constantin Muntian, lă
cătuș la I.U.P.S.-Chitila, Săftulescu 
Ilie Ion — Aleea Livezilor 45, bl. 39, 
ap. 33, Capotă Traian, str. Mun
teniei nr. 24, Pătrașcu Cornel — în
cadrat la uzina „23 August", Paștă 
Constantin — muncitor la întreprin
derea „Laromet" și alții.

Revenim asupra a ceea ce am 
mai spus pe parcursul rindurilor de 
față : sint in prezent linii I.T.B. în
trerupte sau anulate temporar, altele 
pe care se circulă incă greoi, în în
ghesuială, dar asta nu poate fi o scu
ză pentru nimeni să se abată de la 
normele comportamentului civic. A 
achita biletul de călătorie, a res
pecta și a nu degrada bunul public, 
a te comporta civilizat față de cei
lalți călători — sint cerințe de la 
care nimeni, sub nici un pretext, 
nu are dreptul să se abată ! ■ Așa e 
corect, âșa e necesar, așa o cer în
seși interesele generale ale călăto
rilor, pentru a nu știrbi, sub nici o 
formă. capacitatea și potențialul 
transportului public.

Punind deocamdată punct ciclului 
de analize pe tema transportului in 
comun din Capitală — fără a epuiza 
desigur toate aspectele — așteptăm 
punctul de vedere al factorilor vi
zați, in primul rind măsurile prac
tice ale I.T.B., în vederea depășirii 
actualelor deficiențe și îmbunătă
țirii efective a activității în acest 
domeniu.

Mihai IONBSCU 
Ion MAB1N

— Ii găsești insă pretutindeni — 
ne asigură directoarea. înconînd 
chiar cu... grădinița. Educatoarea Geta 
Nister a crescut aici. Amintiri ? Cum 
să nu. Și toate — întrețesute cu pre
zentul. „Cind mama, care lucra in 
secția a V-a confecții, im-a adus aici, 
mi-a sous asta-i noua mea casa. Sea
ra însă am început să nling. M-a li
niștit «tovarășa educatoare», (Elena 
Cotință). Cum ? Cintindu-mi încetișor 
pină am adormit. Atit , de mult mi-a 
plăcut, că mi-am nus în gînd să de
vin... cîntăreată pentru copii. Am de

venit însă educatoare. Si-i învăț pe 
eonii să cînlte. Chiar dacă nu vor de
veni cîntăreți. Băiețelul meu. Cris
tian, tot -copil al grădiniței», deși 
e-n dasa a Vî-a. vine si acum la 
corul pe care-1 dirijez. Asa incit mă 
simt «acasă» din toate punctele de 
vedere ; aici am crescut, aici mă a- 
firm in viată, aici mî-a crescut co
pilul, aici..."

In seiful directoarei se află nume
roase diplome acordate corului gră
diniței de copii. Din toate, darul cel 
mai prețios rămîne dragostea copiilor 
pentru muzică. Se-ntimplă uneori ea 
unul să mai plingă înainte de cul
care. Si-etunci „tovarășa Geta" ii 
cintă încetișor.

Dan Georgeti, alt „copil de-al nos
tru", e unui din cei mai iscusiți lă
cătuși ai întreprinderii. Cei doi copii 
ai lui. un băiat si o fetită, au crescut 
tot aici. Acum sînt mari —- unul în 
clasa a IV-a, cealaltă — intr-a doua. 
Și. totuși, nu există săptămină ca

ZZ/e/e și nopțile fierbinți 
ale șantierului

Brașovul a cunoscut în anii noștri 
o continuă și spectaculoasă dezvol
tare. Pe toate planurile — econo
mic. social, edilitar etc. în aceste 
condiții noi a inceput să se simtă și 
nevoia dezvoltării rețelei de alimen
tare cu apa necesară deopotrivă 
populației (tot mai numeroasă), cit 
și industriei municipiului (tot mai 
puternică).

Pornind de la această realitate, or
ganele de conducere ale județului 
au întocmit, cu cităva vreme in urmă, 
un program de perspectivă menit sa 
asigure extinderea treptată și mo
dernizarea rețelei de apă potabilă și 
industrială la Brașov și in alte loca
lități. Una din căile vizate in acest 
sens urma să fie folosirea maximă a 
apelor freatice din zona Prejmeru- 
lui.

Potrivit programului de perspec
tivă amintit, lucrările in acest sens 
erau planificate să inceapă in anii 
viitori. Dar, în vara trecută — dato
rită secetei prelungite — debitul de 
apă a scăzut substanțial, devenind 
necesară începerea și finalizarea 
imediată a unei aducțiuni de apă 
Prejmer-Brașov. La 20 octombrie a 
apărut Decretul Consiliului de Stat 
pentru deschiderea investiției, la 20 
noiembrie lucrarea urma să fie în
cheiată. In numai o lună de zile tre
buiau construite o aductiune lun
gă de peste 20 kilometri — în- 
semnind conducte de 700, 800 șt 1 000 
mm — două stații de pompare, două 
rezervoare de cite 1000 mc fiecare, 
linii și instalații electrice, alte și alte 
instalații și anexe trebuincioase.

— Fiind o lucrare de excepție, de 
mare amploare și de stringentă ne
cesitate. am fost ajutați direct și e- 
fectiv, atit de conducerea superioară 
de partid, cit și de o seamă de mi
nistere, instituții și întreprinderi din 
țară. Altfel nu ne-am fi putut des
curcă — mărturisește inginerul Ho- 
ria Coman, director general adjunct 
al C.I.G.C.L. încă în prima zi s-au 
stabilit cei doi proiectanți — 
I.S.I.L.G.C. București și institutul 
„Proiect" Brașov — care au și trecut 
la executarea documentației tehnice. 
Tot aici au lost stabilite cele 10 uni
tăți de construcții, instalații și mon
taj, care în numai trei zile au și in
trat în obiectivele stabilite fiecăreia 
cu utilajele și forța de muncă ne
cesare. Concomitent, s-au făcut in
vestigații la bazele și depozitele din 
întreaga țară în scopul identificării 
unor materiale necesare conductei 
de aducțiune : țeavă, pompe, con
ductori și aparatură electrică și hi
draulică. Operativ, toate materialele 
identificate au fost expediate spre 
Brasov.

S-a lucrat contra cronometru încă 
din prima «i. Ziua si noaptea, pe 
frig, pe ceață, pe ploaie, urmărin- 
du-se în permanență încadrarea in 
termenele și fazele stabilite pe zile 
și chiar ore. în felul acesta au fost 
doborîte recorduri și realizate per
formante excepționale în muncă.

— Unele dintre problemele cele 
mai dificile cu care s-au con
fruntat constructorii — continuă di
rectorul general adjunct — au fost 
subtraversările a nu mai puțin de 9 
drumuri și o linie ferată — magis
trala nr. 4. în fiecare caz în parte a 
trebuit să șe acționeze cu mare rapi
ditate și discernămint pentru a nu 
perturba circulația.

Intr-adevăr, subtraversarea ma
gistralei feroviare nr. 4 a ridi
cat probleme serioase. Specialiștii 
feroviari erau conștienți că oprirea 
circulației pe această magistrală tre
buia să fie cit mai scurtă cu putință.

•A. 

„Dânuț" să nu treacă pe... acasă. în
totdeauna e binevenit. întotdeauna e 
căutat. Acum, in dimineața zilei de 
luni ? I-a venit o idee : „S-au cam 
învechit suporturile de la cercul 
«Miinile îndeminatice»". El știe că se 
pot lace din materiale refolosibile. 
Discută cn directoarea niște schite în
tocmite de el. Da, sint bune. „Desea
ră începem să Ie facem. într-o săp
tămină sint gaița". Ce amintiri îl lea
gă de grădiniță ? Miilte. Dar poate 
una din ele e de neuitat. Aceea cind 
am cistigat concursul „mîinilor in- 

demînatice". iar 
„tovarășa Vasili
ca" mi-a zis ; „O 
să ajungi vestit, 
să nu ne ulii a- 
tunci". Si-am a- 
iuns vestit. Sint 
muncitor. Cit des- 
pre uitat... Cum 
se poate asa 
ceva ?

Cristian Voiculescu — tehnician la 
centrul de calcul — a crescut aici 
împreună cu fratele Iui geamăn. Ion 
Voiculescu. muncitor la „Autobuzul". 
De data asta a venit insă impreună 
cu mama lui, Zoița Voiculescu, mun
citoare, și cu soția, Rodica, Motiv 
„special", șoptit „tovarășei Vasilica" 
sub privirile ușor aburite de emoție 
ale mamei si soției. Iar fata direc
toarei se luminează-ntr-un zimbet. 
„Co-piilul grădiniței" — Cristian aș
teaptă... un copil. Că -pină la grădi
niță mai sînt trei ani si niște luni 
asta c altceva. Dar locul îi e de' pe 
acum pregătit. Viitorii părinți și bu
nica privesc cu jind șirurile de sor- 
tulete albastre ce se îndreaptă spre... 
gustarea de zece. Caută locul celui 
care abia urmează să vină pe lume. 
„Felicitări, copii !“ — le spune direc
toarea.

Da, au crescut copiii ! Cresc copiii ! 
Această minunată podoabă de azi si. 
de mîine a tării.

Laurentiu DUTĂ.

O asemenea subtraversare se face în 
condiții, obișnuite în circa o lună de: 
zile, fără să fie necesar# oprirea tre
nurilor. In cazul aducțiunii Prejmer- 
Brașov, un asemenea timp nici nu 
putea fi luat in discuție. Pină Ta 
urmă, specialiștii feroviari, după ce 
au analizat „p" variante, au stabilit 
ca subtraversargâ să se facă in 5 ore. 
cu oprirea circulației. Constructorii 
feroviari au acționat insă de așa ma
nieră, au muncit intr-un asemenea 
ritm, incit au reușit să execute în
treaga operație in numai trei ore !

Asemenea fapte de muncă au să» 
vîrșit.și formațiile de lucru ale ce
lorlalte unități.

Inginerul Stan Fota, directorul 
I.A.C.I.M., unitate căreia i s-a re
partizat cel mai mare volum de lu
crări — peste 8 km conductă, o sta
ție de pompare și gospodărirea ener
getică — afirma cu mindrie : „Nu 
ne-am înșelat asupra oamenilor că
rora le-am Încredințat această lucra
re. Marea tor majoritate a muncit 
cu o dăruire exemplară. Formația 
condusă de Gheorghe Coman — după 
ce in 5 noiembrie n-a plecat acasă 
pină nu a descărcat un important 
transport de teavă, lucrînd fără în
trerupere aproape două schimburi 
complete — in ziua de 12 noiembrie 
a reușit să monteze 260 m conductă, 
doborind toate recordurile cunoscute 
pină acum în acest domeniu".

Pe de altă parte, proiectanții ace
leiași întreprinderi s-au oferit (pen
tru a asigura front de lucru construc
torilor) să execute ei schițele din 
documentația tehnică ale stației de 
pompare nr. 2, proiectantul, și el su
praaglomerat, avizîndu-le fără vreo 
observație.

La ri ndul lor. formațiile I.A.M.C.M., 
care au intrat in obiectiv cu o săptă
mină mai tirziu (deoarece atunci 
s-au întors de la o altă importantă 
lucrare pe Dunăre) au reușit și ele 
să recupereze într-un termen record 
întirzierca și să finalizeze lucrările 
de montare a tronsonului încredin
țat lor, în același timp cu alte for
mații. Aprecieri la fel de bune 
se pot face și despre modul in care 
au muncit formațiile T.A.G.C.M. 
(care au avut de executat un volum 
de lucrări apropiat de cel al I.A.C.I.M. 
și totuși au reușit să finalizeze prin
tre primele cele trei tronsoane de 
conductă încredințate) sau formațiile 
I.C.R.A.L. (care, in ciuda unei mai 
modeste experiențe în executarea 
unor lucrări de mare anvergură, au 
reușit și ele să se achite onorabil de 
sarcina încredințată). La fel, forma
țiile T.A.G.C.Ind. I.M.C.. „Electro- 
montaj" ș.a.

Și, într-adevăr. Ia termenul stabi
lit — cu cîteva zile înainte de refe
rendumul de la 23 noiembrie și in 
cinstea acestui important eveniment 
politic al țării — au fost încheiate 
lucrările și s-a trecut la efectuarea 
probelor la prima capacitate a inves
tiției privind dezvoltarea alimentării 
cu apă a municipiului Brașov.

în telegrama adresată eu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
către Comitetul județean Brașov al 
P.C.R. este exprimat angajamentul 
de a duce la îndeplinire și celelalte 
obiective stabilite pentru acest prim 
an al celui de-al 8-!ea cincinal.

Aducțiunea de apă Prejmer—Bra
sov este un exemplu cpnvingător că, 
prin muncă dăruită si prin devota
ment muncitoresc, se pot înfăptui 
cele mai cutezătoare opere.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scintefi"
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FORURILE AUTOCONDUCERII 
MUNCITOREȘTI LA LUCRU

Ori de-cite ari s-a întrunit și a fost 
bine pregătită, adunarea generală a 
oamenilor muncii de la Centrala in
dustrială de echipamente de automa
tizări a reprezentat un moment de 
referință pentru perfecționarea acti
vității productive, pentru soluționa
rea multor probleme de producție. 
Si este normal să fie așa. Cele 19 
unități productive și două institute 
de cercetare științifică și inginerie 
tehnologică, ce fac parte din această 
centrală, au o mare contribuție, 
hotărî toane, la dotarea întreprinderi
lor din întreaga economie cu ele
mente și componente de automati
zare, la promovarea largă a pro
gresului tehnic și modernizarea pro
ceselor de producție. Iar dezbaterile 
din adunările generale, prin consis
tența lor. trebuie să reprezinte de 
fiecare dată momente importante în 
relansarea eforturilor colectivelor de 
muncă din aceste unități spre noi 
succese.

Au fost dezbaterile din recenta 
adunare generală pe măsura impor
tantelor sarcini ce revin centralei în 
actuala etapă ?

A răspunde la această întrebare 
înseamnă a lua 
în considerare cel 
puțin două' pro
bleme de fond : 
a) modul în care 
a fost pregătită 
adunarea gene
rală și fa) nivelul 
de analiză al 
dezbaterilor.

Prima proble
mă a contribuit 
cel mai .mult la 
manifestarea in- 
suficientă a adu
nării generale — 
o spunem din 
capul locului — 
ca for suprem de 
conducere a acti
vității acestei im
portante centrale din cadrul Mi
nisterului Industriei Electrotehnice, 
în graficul de programare a adună
rilor generale ale oamenilor muncii 
s-a stabilit ca la adunarea de aici, 
ca o recunoaștere a importanței deo- 
sehite a acestei cehtrale în meca
nismul dezvoltării economiei națio
nale, să participe chiar ministrul de 
resort. Din motive asupra cărora nu 
are rost să insistăm în acest context, 
s-a* hotărît ca ministrul să fie în
locuit de adjunctul său, care coordo
nează activitatea respectivei centra
le. Dar, in ultimul moment, și acesta 
a primit o altă sarcină. Incit, in ziua 
adunării, s-a aflat că vor participa 
— și au participat — tovarășii Anica 
Ionescu, directorul direcției finanțe- 
prețuri, și Ion Cojar, directorul di
recției plan-dezvoltare.

Nu punem în discuție motivele 
pentru care la adunarea generală a 
uneia din cele mal importante cen
trale n-au participat cadrele din con
ducerea ministerului stabilite inițial. 
Dar modul in care înlocuitorii lor 
s-au preocupat — mai exact nu s-au 
preocupat — de pregătirea adunării 
generale, da. în primul rînd, aceasta 
a început, fără nici o justificare, cu 
o întârziere de aproape două ore. Pe 
culoare — în adunare nu s-a dat nici 
măcar această explicație — s-a 
anunțat că „tovarășii din minister 
întîrzie o oră". In al doilea rînd, 
conținutul dării de seamă n-a răs
puns decît parțial, ca să nu spunem 
deloc, menirii pe care o avea de a 
analiza activitatea desfășurată de 
consiliul oamenilor muncii din cen
trală. de toate conducerile de uni
tăți pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an și pentru pregăti
rea producției anului 1987. Deși des
fășurată pe 170 pagini. darea de 
seamă a fost concepută nu ca un 
instrument de analiză exigentă, cri
tică și autocritică, a activității, ci ca 
un „documentar de lucru", care să 
conțină toate cifrele și situațiile po
sibile. Nici un cuvînt însă despre 
modul în care a activat, cu rezulta
tele și lipsurile lui. consiliul oameni
lor muncii. Nu era firesc — așa cum 
se petrec lucrurile în toate organis
mele autoconducerii muncitorești — 
ca intr-o dare de seamă, cuprinzind Constantin PRIESCU

REDUCEREA COSTURILOR DE PRODUCȚIE
(Urmare din pag. I)
agricole de bază vegetale și ani
male.

La elaborarea normativelor s-au 
avut în vedere posibilitățile de re
ducere a costurilor prin soluții teh
nice și tehnologice, diminuarea 
cheltuielilor materiale și a celor 
neeconomicoase, perfecționarea or
ganizării producției și a muncii. Pe 
baza diminuării costurilor pe produs 
și a cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție-marfă se prevede îmbu
nătățirea ratei rentabilității atît în 
industria republicană, • agricultură, 
construcții-montaj, cît și în trans
porturi și în celelalte ramuri. Tre
buie subliniat că in determinarea 
rentabilității s-a pornit, așa cum a 
indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de la faptul că sporirea acesteia nu 
trebuie să se facă prin majorarea 
prețurilor de producție și de livrare, 
ci prin reducerea costurilor, creș
terea producției fizice, îmbunătățirea 
structurii și ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor. De
sigur, avind în vedere cerințele 
economiei naționale, modernizarea 
structurii, dinamismul proporțiilor 
și prioritățile privind stimularea 
dezvoltării unor ramuri și subra- 
muri, va fi necesară în continuare 
așezarea maf judicioasă a rentabili
tății și beneficiului pe ansamblul 
industriei, îndeosebi între ramurile 
primare și cele prelucrătoare.

Exigențele măsurilor cuprinse în 
program impun ca întreprinderile, 
centralele industriale, ministerele să 
urmărească cu rigurozitate aplicarea 
la timp și corectă a normativelor 
la care ne-am referit, să găsească 
soluții eficiente pentru încadrarea 
in limitele prevăzute, apelindu-se 
din ce în ce mai mult la aparatul 
tehnic, de proiectare și cercetare, 
recurgîndu-se pe scară largă la in
troducerea unor tehnologii perfec
ționate, asigurîndu-se reexaminarea 
și dimensionarea științifică a norme
lor de consum, înlăturarea cheltuie
lilor neeconomicoase, ridicarea gra

ațîtea zeci de pagini, problemele cu 
privire la modul în care consiliul 
oamenilor muncii a condus activita
tea centralei in acest an, metodele 
folosite, 'care s-au dovedit bune și 
care nu. îndrumarea și ajutorul 
primite din partea ministerului, 
acțiunile necesare pentru perfecțio
narea activității viitoare, cînd cen
trala și consiliul ei de conducere se 
confruntă cu sarcini și mai mari, 
să fie abordate în toată complexita
tea lor. în spiritul orientărilor date 
de Congresul al III-lea ai oameni
lor muncii ?

Simțind probabil această „omisiu
ne". tovarășul Ion Geambașu, direc
torul general ai centralei, a construit 
pe loc. în „cuvîntul de deschidere", 
o posibilă dare de seamă — cu 
accente critice și autocritice, cu 
anumite concluzii pentru activitatea 
viitoare — care, evident, s-a apro
piat mai mult de ceea ce trebuie 
să fie un document pentru adunarea 
generală a oamenilor muncii. Dar 
această „nouă" dare de seamă a mai 
consumat și ea aproape alte două 
ore din timpul rezervat dezbateri

Putea fi un model, 
dar nu a fost...

■■4 ■ "

însemnări de la adunarea generală
a oamenilor muncii de la Centrala industrială 

de echipamente de automatizări

lor. Deci, în loc de ora 10, acestea 
au început abia la ora 13.

E adevărat, o dată cu începerea 
dezbaterilor, adunarea a intrat 
aproape pe făgașul normal. Și abia 
atunci ne-am dat seama că ea putea 
fi efectiv, temeinic pregătită și con
dusă, o adunare model, care și-ar fi 
exercitat in întregime atribuțiile 
conferite, inclusiv pe acelea de a-i 
interpela pe cel din cauza cărora 
s-a întîrziat desfășurarea ei. îi 
dădeau dreptul la aceasta în primul 
rînd rezultatele obținute. 17 din cele 
19 unități productive ale centralei 
si-au îndeplinit si depășit planul la 
productia-marfă. realizind un spor de
230.6 milioane lei, iar cumulat cu pre- 

. vederile programului suplimentar, de
630.6 milioane lei. De asemenea, pla
nul producției fizice a fost îndepli
nit si depășit, cu apreciabile spo
ruri de produse dintre cele mai im
portante pentru economia națională, 
la absolut toate sortimentele. Dacă 
adăugăm si faptul că sarcina de creș
tere a productivității muncii — in
dicator esențial pentru realizarea rit
mului de creștere a producției pla
nificat pentru acest cincinal — a 
fost si ea depășită pe ansamblul 
centralei, reprczentind o creștere de 
12,5 Ia sută în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, avem o 
imagine clară .a eforturilor depuse 
de oamenii muncii din acest sector 
pentru a-si face cit mai bine dato
ria.

Doi indicatori importanți, vizînd 
calitatea și eficiența'muncii, nu s-au 
«aliniat însă rezultatelor, in general 
bune, ale centralei. Este vorba de 
neîncadrarea în cheltuielile materia
le planificate și de nerealizarea pla
nului la export. Cauzele neîndeplini- 
rii prevederilor acestor indicatori 
deosebit de importanți ar fi trebuit 
analizate în profunzime în cadrul 
dezbaterilor, iar o astfel de abordare 
ar fi compensat in mai mare măsură 
neîmplinirile de pină atunci ale 
adunării generale. Dar nici acest 
lucru nu s-a făcut pe măsura necesi
tăților. Cel puțin două cauze au 
împiedicat realizarea acestui dezide
rat : a) obișnuința unor participant! 
la dezbateri, in special reprezentan
ții oamenilor muncii, de a veni în 
adunare cu rapoarte generale, elabo

dului de prelucrare și valorificare a 
resurselor. Prin realizarea în între
gime de către toate unitățile din 
economie a programelor de încadra
re în noile norme de stoc, aplicarea 
fermă a normelor și normativelor 
financiare, îmbunătățirea în conti
nuare a ciclului aprovizionare-pro- 
ducție-desfacere se asigură reduce
rea cu aproximativ 50 la sută a 
efortului societății pentru finanțarea 
valorilor materiale ale economiei.

Constituind un proces complex, ale 
cărui direcții de înfăptuire prezin
tă anumite particularități de la o 
ramură industrială la alta, de la un 
sector de activitate la altul, in ac
țiunea de reducere a costurilor de 
producție se cuvin subliniate unele 
priorități. Astfel, un loc deosebit de 
important in acțiunea de scădere a 
costurilor, de economisire a mate
rialelor la nivel microeconomic îl o- 
cupă reducerea consumurilor speci
fice de materii prime, materiale, 
combustibil si energie. Deși în a- 
ceastă privință s-au înregistrat pro
grese; practica demonstrează că in 
unele ramuri industriale, sectoare de 
activitate si unități productive 
cheltuielile materiale si de manope
ră sint incă mari, comparativ cu rea
lizările pe plan mondial. Chiar si a- 
colo unde se realizează consumuri 
specifice la nivel mondial sau a- 
propiate de acestea, experiența uni
tăților respective nu este generali
zată cu rapiditate în întreprinderi
le similare, iar aprovizionarea con
tinuă să se facă după vechile nor
me de consum.

Se întîlnesc și situații în care, 
dubă cîtiva ani de fabricație, anu
mite produse se obțin aproape cu a- 
celeasi consumuri de materiale care 
au fost stabilite inițial, o dată cu 
proiectarea constructivă si tehnolo
gică. deși condițiile tehnice s-au 
perfecționat, indemînarea si califi
carea muncitorilor au crescut, gra
dul de organizare a procesului de 
producție s-a îmbunătățit. în acest 
sens, o condiție esențială pentru di
minuarea consumurilor specifice si 

rate evident de alții și nu de ei, în 
locul unor intervenții precise, exacte, 
vizînd problemele concrete cu care 
se confruntă oamenii muncii în rea
lizarea sarcinilor de plăn sau în 
exercitarea în lumina actualelor 
cerințe, a autoconducerii muncito
rești ; b) criza de timp și oboseala, 
care au influențat și pe participanții 
activi să nu se manifeste cu mai 
multă incisivitate. Intervențiile lor au 
fost totuși cele care, chiar și în aceste 
condiții, au adus sporul de eficiență 
de care adunarea generală avea 
nevoie. Opiniile exprimate in cadrul 
dezbaterilor de Victor Popescu, 
directorul întreprinderii „Electro
magnetica". Dan Cristea. directorul 
tehnic al Fabricii de elemente pentru 
automatizare. Romeo Dobrin, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea de organe 
de asamblare Rîmnicu Sărat, Lumi
nița Boca, directorul întreprinderii 
de comerț exterior „Electronum", au 
formulat, pentru centrală și minister, 
o seamă de cerințe și critici vizind 
rezolvarea unor probleme deosebit 
de importante atît pentru încadra
rea în cheltuielile materiale, cît și 

pentru promova
rea mai largă a 
exportului.

Nu ne propu
nem să intrăm in 
amănunte. Dar 
am reținut din 
opiniile exprima
te că există po
sibilități clare de 
încadrare în chel
tuielile materia
le dacă consiliile 
oamenilor muncii 
din fiecare uni
tate vor acționa 
ca adevărate or
ganisme ale gos
podăririi avuției 
încredințate spre 
administrare și 

n-u se vor rezuma numai să de
clare această importantă atribuție ; 
dacă derularea aprovizionării și 
cooperării între întreprinderi, în 
primul rind din cadrul centralei, 
se va desfășura la nivelul condi
țiilor prevăzute de legislație, șl 
nu cu desincronizările, atît de con
cret relevate în adunare, ce s-au 
manifestat pină acum. Cit privește 
exportul, s-a argumentat că există 
posibilități certe ca peste 20 la sută 
și chiar mai mult din producția 
realizată de întreprinderile acestea 

\centrale să fie destinată piețelor 
externe. Dar. pentru aceasta, s-a 
arătat, sint necesare măsuri menite 
să fixeze, pe bază de prospectare 
temeinică a pieței, nomenclatorul 
produselor solicitate și să se asigure 
încadrarea lor în costurile produse
lor similare realizate de alți parte
neri. A fost clar pentru toată lumea 
că accesul produselor acestei centrale 
pe piețele externe este influențat nu 
atît de nivelul tehnic — o parte 
însemnată de produse sint competi
tive din acest punct de vedere — cit 
de nivelul ridicat al costurilor.

Faptul că în adunarea generală 
s-au conturat cîteva soluții pentru 
ambele probleme atit de importante 
este un început de bun augur. El se 
cere continuat de consiliul oameni
lor muncii, care, cu sprijinul minis
terului, e dator să amplifice preocu
pările în acest domeniu și să le con
cretizeze în măsuri practice atît pen
tru anul viitor, cît și în perspectivă. 
Pentru că unitățile din această cen
trală. așa cum s-a spus în adunare, 
au potențialul necesar pentru a rea
liza produse de înalt nivel calitativ, 
competitive. Iată, deci, tot atîtea 
direcții de acțiune pentru organisme
le autoconducerii muncitorești și, în 
primul rind, pentru adunările gene
rale ale oamenilor muncii. Cu con
diția — așa cum am subliniat și pe 
parcursul acestor rinduri — să fie 
bine pregătite, să-și exercite la un 
nivel tot mai ridicat prerogativele 
democrației muncitorești cu care au 
i'ost învestite.

asigurarea încadrării în nivelul nor
mativelor de costuri o constituie ur
gentarea activității de stabilire a 
unor noi norme de consum, funda
mentate ne criterii tehnico-științifi- 
ce. care să tină seama de gradul de 
dotare tehnică existent, de tehnolo
giile practicate, cît mai apropiate de 
nivelul mondial. Organele colective 
de conducere trebuie să acorde cea 
mai mare importantă urmăririi sis
tematice si analizării periodice a con
sumurilor specifice pe fiecare pro
dus în parte și, în funcție de 
fiecare situație, să se adopte măsu
rile corespunzătoare. Factorii de 
conducere sint obligați să cunoască, 
în orice moment, pe fiecare pro
dus. cît se produce, la ce nivel teh
nic. cu ce consumuri materiale si e- 
nergetice si cu ce costuri se reali
zează produsul respectiv.

De bună seamă, un rol sporit in 
această acțiune revine cercetării ști
ințifice si tehnologice, aparatului 
tehnic și de proiectare, chemate as
tăzi mai mult decît oricînd să gă
sească soluții pentru încadrarea tu
turor produselor din nomenclatoare
le de fabricație în normele planifi
cate. Concomitent, acestea trebuie 
să-si intensifice preocupările în di
recția înnoirii și perfecționării per
manente a produselor. îmbunătățirii 
nivelului tehnic și calitativ, care re
prezintă. de altfel, o altă direcție 
prioritară de reducere a costurilor de 
fabricație, a creșterii eficientei uti
lizării potențialului tehnic și a re
surselor mațeriale șl umane.

Căile si măsurile pentru ridicarea 
nivelului calitativ al produselor ro
mânești. pentru diminuarea consu
murilor de resurse materiale sînt ja
lonate cu deosebită claritate în Pro
gramul privind îmbunătățirea nive
lului tehnic si calitativ al produse
lor. reducerea consumurilor de ma
terii prime, de combustibil și ener
gie si valorificarea superioară a ma
teriilor prime si materialelor, elabo
rat din inițiativa si sub îndrumarea 
directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Important este ca

Muncă bine organizată, ordine și disciplină 

-iată de ce este nevoie acum pentru buna 

desfășurare a activității în zootehnie
Cooperativa agricolă Lunca din ju

dețul Tulcea dispune de un puternic 
sector zootehnic. Efectivele de tau
rine însumează 1100 capete, din care 
450 sînt vaci cu lapte, iar numărul 
ovinelor a ajuns la peste 3 200. în
grijirea acestor animale, realizarea 
producțiilor zootehnice planificate 
presupun eforturi deosebite atît din 
partea membrilor cooperatori care își 
desfășoară activitatea in acest sec
tor, cit și a cadrelor de conducere 
din cooperativă. Cum se acționează 
în acest sens in ferma zootehnică de 
aici ?

Am urmărit timp de o zi modul 
cum se muncește in ferma zootehni
că a cooperativei din Lunca. Dimi
neața, la ora 4. cînd am ajuns la 
poarta fermei, am întîlnit-o pe în
grijitoarea Maria Radion. La puține 
minute sosește și șeful fermei, ingi
nerul zootehnist Vasile Magazin, în
soțit de trei îngrijitoare.

— Am venit în sector cu o oră 
mai devreme față de începerea pro
gramului pentru a afla ce s-a întîm- 
plat peste noapte, să mă conving 
dacă toate animalele sînt sănătoase 
— ne spune șeful fermei.

— Dar îngrijitoarele de ce s-au 
sculat cu noaptea în cap 1 — îl în
treb pe tînărul inginer.

— Sînt cele patru îngrijitoare de 
Ia grajdul nr. 4. De mai mulți ani ele 
sosesc primele și pleacă ultimele de 
la program. Pîna încep mulsul, timp 
de o oră se ocupă de animale, fac 
curățenie în grajd, le țesală, pregă
tesc tainul. Dacă toți cei 22 de în
grijitori ar munci la fel. am obține 
o producție de cel puțin 4 500 litri de 
lapte la fiecare vacă pe întreaga fer
mă. De fapt, acesta este nivelul pro
ducției atins la grajdul respectiv.

Am început relatarea noastră cu 
acest dialog considerînd că exemplul 
oferit de șeful fermei este conclu
dent in ceea ce privește interdepen
dența între producțiile zootehnice și

RECORDURI DE LA O ZI LA ALTA
Numărătoarea in

versă a început și la 
întreprinderea de țevi 
din municipiul Zalău. 
Ultimele zile ale pen
ultimei luni din anul 
de producție 1986, ho
tărâtoare pentru în
cheierea cu bune re
zultate a planului pe 
acest an la producția 
fizică. Se lucrează 
contra cronometru și 
la laminorul continuu 
de țevi. Fiecare 
schimb a depășit 1 000 
tone țevi laminate. 
Recordurile apar de

la o zi la alta, de la 
un schimb la altul. 
Cel mai recent apar
ține schimbului con
dus de Emil Muneșan. 
care, la țevile de di
mensiunea 57 x 3,5 a 
realizat 1 150 bucăți 
țeavă. Adică 276 tone. 
Recordul recordurilor. 
De reținut că ritmul 
susținut se menține în 
continuare, din 23 no
iembrie cifra nescâ- 
zînd sub 1 000 tone pe 
schimb. în imagine : 
un aspect de la aceas
tă importantă fază de

fiecare întreprindere să realizeze 
prevederile planului privind asimi
larea de produse și tehnologii noi, 
și aceasta in condiții de maximă 
eficientă.

Economia românească a înregistrat 
în cincinalul trecut si în aces,t prim 
an al celui de-al 8-lea plan cinci
nal rezultate remarcabile în direc
ția înnoirii și modernizării produ
selor. a ridicării nivelului calitativ. 
Realizările obținute nu se situează 
însă la nivelul exigentelor, al con
dițiilor si posibilităților existente as
tăzi în economia si cercetarea ro
mânească. Se constată, între altele, 
o anumită încetineală cu care se ac
ționează in unele unități productive 
pentru modernizarea proceselor de 
fabricație. Or. este știut că moder
nizarea este o acțiune supusă uzu
rii morale si. pentru a fi eficientă, 
a determina reducerea costurilor de 
producție, ea trebuie să aibă un pro
nunțat caracter dinamic.

De asemenea, se constată si si
tuații în care performantele tehni- 
co-functionale ale produselor sînt ri
dicate la cote superioare fără să se 
tină suficient seama de nivelul con
sumurilor materiale si energetice, 
rieglijînd sau minimalizînd astfel re
lația necesară cu eficienta economi
că. Ori cit de înalte ar fi performan
tele tehnico-functionale ale unui pro
dus. el nu poate deveni eficient si 
competitiv dacă cheltuielile făcute 
pentru fabricarea lui nu sînt sen
sibil apropiate, egale sau chiar mai 
mici decît ale celor similare existen
te pe piața internă sau externă, asi- 
gurînd rentabilitatea producției.

Multe din situațiile necorespunză
toare din acest punct de vedere. în
tâlnite în unele întreprinderi, puteau 
și pot fi înlăturate printr-un efort 
de gîndire. de inteligență. în aeest 
sens amintim, de exemplu, extinde
rea analizei valorii, care, aplicată Ja 
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un sir întreg de 
furniza soluții 
cerii gabaritelor, 
pere si a tipizării 

efortul depus de oameni pentru în
grijirea și furajarea animalelor. Tre
buie spus că producția de lapte obți
nută în acest an la nivelul fermei 
din Lunca este doar jumătate față 
de ceea ce realizează îngrijitoarele 
amintite. Pornind de la această 
constatare am încercat să aflăm care 
sînt cauzele ce determină asemenea 
diferențe de producție. De la început 
se impune o precizare : ferma de aici

INTR-O MARE UNITATE

AGRICOLĂ DIN JUDEȚUL

TULCEA

dispune de cantități suficiente de fu
raje. In finarele cooperativei sint 
depozitate 1 400 tone de lucerna, cu 
200 tone mai mult decît a fostj pre
văzut prin plan, iar cele aproape 
l 000 tone de siloz, care .nu au putut 
fi realizate din cauza deselor defec
țiuni la mașinile de recoltare, sînt 
suplinite cu aproximativ 1 000. tone 
de sfeclă furajeră, produsă pe tere
nul agricol din incinta sectorului 
zootehnic.

Se poate afirma deci că baza fura
jeră necesară obținerii unor produc
ții mari de lapte este asigurată. Cu 
toate acestea, în numeroase graj
duri, de la ‘fiecare vacă se mulg în 
medie zilnic doar 3,5—4 litri. De 
unde apar, totuși, discrepanțele in
tre nivelurile de producție ? în pri
mul rînd datorită modului diferen
țiat de îngrijire a animalelor. La 

fabricație a „mitralio- 
ruiui de țevi", cum i 
se mai spune •lamino
rului continuu din ca
drul întreprinderii. Să 
mai notăm că o bună 
parte din produsele 
realizate aici sint des
tinate partenerilor ex
terni. exportul fiind 
un indicator la care 
întreprinderea se si
tuează cu realizări 
mult peste prevederile 
din planul aferent pe
rioadei la care ne re
ferim. (Eugen Teglaș). 
Foto : Sandu Cristian 

murilor materiale, iar tehnologiile de 
fabricație ar comporta simplificări 
substanțiale. Toate acestea sint de 
natură să influențeze favorabil re
ducerea costurilor de producție, spo
rirea rentabilității si a eficientei e- 
conomice. Analiza valorii,nu trebuie 
deci considerată un scop in sine, o 
modă, ci o metodă științifică absolut 
necesară în strategia produsului, in 
eficient izarea acestuia, care necesită 
mai ales efort de concepție.

Varietatea soluțiilor posibile de 
luat în considerare pentru reduce
rea costurilor de producție necesită 
o amplă activitate de selectare a va
riantelor optime. Dar independent de 
soluțiile .adoptate, unitățile economi
ce trebuie să se încadreze in cerin
țele actuale ale funcționării meca
nismului economico-financiar. ale 
respectării normativelor elaborate, 
ale asigurării unei eficiente econo- 
mico-financiare si valutare superi
oare. in condițiile unei depline or
dini si discipline de plan si finan
ciare.

In această direcție, un rol deose
bit de important revine aparatului 
financiar-bancar. cercetării economi
ce de profil, care pot contribui la 
adoptarea celor mai potrivite soluții 
pentru sporirea utilizării eficiente a 
resurselor materiale, de muncă, fi
nanciare si valutare ale economiei, 
înlăturarea cheltuielilor neeconomi
coase. sporirea rentabilității si efi
cientei economice. întărirea autoges- 
tiunii si autofinanțării unităților so
cialiste. folosirea corespunzătoare a 
noilor pîrghii și instrumente ale me
canismului economico-financiar. Con
cret trebuie să se treacă cu hotă- 

1 viată a indica- 
neral al partidu- 

o schimbare ra- 
r în domeniul fi
xității economice, 
i. în domeniul fi- 
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rapid și cu toată 
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ora 7, bunăoară, mai lipseau de la 
program 6 îngrijitori, iar alți 10 au 
întîrziat cite o oră. Cei 6 au sosit la 
loturile de- animale de care răspund 
abia, la ora 7,15. Practic, în diminea
ța respectivă 100 de vaci nu au fost 
mulse sau le-au muls din fugă alți 
îngrijitori, grăbindu-se să predea 
laptele la ora 7 cind a sosit autocis
terna. „Cele mâi multe necazuri 
avem la grajdul nr. 2 — ne spune 

șeful fermei. A încercat Gheorghe 
Trăilă să suplinească lipsa îngriji
toarelor Sofiea Francu și Elena A- 
mariei, dar fiind un număr mare de 
animale de muls și de furajat nu 
s-a descurcat prea bine". Verificind 
„caietele de producție" ale îngrijito
rilor de la grajdul nr. 2 observăm că 
în timp ce de la lotul lui Gheorghe 
Trăilă s-au muls în dimineața res
pectivă cite 5—6 litri de lapte de la 
fiecare vacă, celelalte vaci au dat o 
producție de cîte 1,5—2 litri.

Revenim la programul de după-a- 
miază și constatăm că întîrziații au 
fost, în general, aceiași. în timp ce 
majoritatea îngrijitorilor erau gata 
cu furajarea și cu mulsul, întîrziații 
abia le • începeau. La fața locului, 
ne-am dat seama că o vină poartă și 
conducerea cooperativei în ceea ce 
privește întronarea ordinii și disci

Punctualitate și operativitate
DOUĂ ÎNDATORIRI UNEORI UITATE 

IN EFECTUAREA DECONTĂRILOR 
INTRE ÎNTREPRINDERI

în cadrul unei dezbateri cu specia
liști și factori de răspundere din uni
tăți economice și faruri de resort, 
publicată în ziarul „Scânteia", sub 
titlul „înaltă răspundere pentru apli
carea principiilor autogestiunii și au
toconducerii muncitorești", unul din 
participanți sesiza faptul că o preve
dere importantă a noilor reglemen
tări în domeniul perfecționării meca
nismului economico-financiar, referi
toare Ia obligația întreprinderilor de 
a depune la bancă în aceeași zi fac
turile pentru mărfurile vândute, în 
vederea accelerării încasării contra
valorii acestora, nu poate fi pusă in 
practică întrucît unitățile bancare au 
stabilit o oră limită, de regulă în 
cursul dimineții, pentru primirea a- 
cestor documente.

în legătură cu această problemă 
ne-am adre
sat guvernatoru
lui Băncii Națio
nale. tovarășul 
Florea Dumitres
cu, care ne-a re
latat :

..Prevederea din 
noile reglemen
tări legale cu pri
vire la obligația 
unităților econo
mice de a depu
ne în bancă do
cumentele de de
contare în aceeași zi cu livrarea 
mărfurilor. executarea lucrărilor 
si prestarea serviciilor a avut în 
vedere eliminarea numeroaselor 
întârzieri, constatate de organe
le financiar-banoare. in prezenta
rea documentelor la bancă de către 
furnizori. Asemenea întârzieri s-au 
constatat la Combinatul de articole 
tehnice de cauciuc Pitești (spre 
exemplu : factura nr. 3 104 din 18 
septembrie a.c. în valoare de 
117 281,75 lei, plătitor întreprinderea 
„Unio" Satu Mare, s-a depus la ban
că pe 19 septembrie a.c., deși, avi
zul de expediție a mărfii era din 
10 septembrie a.c. ; factura nr. 
3109 din 18 septembrie a.c., in 
valoare de 701 549,75 lei, plătitor în
treprinderea minieră Horezu, s-a. de
pus la bancă pe 19 septembrie a.c., 
deși avizul de expediere a mărfii era 
din 16 septembrie a.c. ; factura nr. 
3141 din 24 septembrie a.c., in va
loare de 304 554.75 lei, plătitor Com
binatul de azbociment Bicaz, s-a de
pus la bancă pe 25 septembrie a.c„ 
deși marfa s-a expediat la 18 sep
tembrie a.c. etc.).

Trebuie arătat că pentru fiecare 
unitate economică ce are deschis 
contul la o unitate a Băncii Națio
nale, ca de altfel și la unitățile celor
lalte bănci (Banca pentru Agricul
tură și Industrie Alimentară, Banca 
de Investiții, Banca Română de Co
merț Exterior) s-a stabilit, de co
mun acord cu aceasta, o oră de pre
zentare la ghișeu, ținîndu-se seama 

plinei în sectorul zootehnic. Foarte 
rar președintele cooperativei, ingine- 
rul-șef sau contabilul-șef trec prin 
această fermă. întreaga activitate 
este lăsată doar pe. seama șefului de 
fermă care, ce-i drept, este un spe
cialist capabil, conștiincios, dar nu 
suficient de exigent. Spunînd aceas
ta avem în vedere și faptul Că unii 
îngrijitori in loc să folosească nutre
țurile preparate în bucătăria furaje
ră direct in hrana animalelor le de
pozitează în fața grajdurilor. în timp 
ce vacile sînt lăsate să rabde de foa
me. în această cooperativă cadrele 
ele conducere nu participă efectiv la 
activitatea din zootehnie așa cum se 
procedează în majoritatea unităților 
agricole. Nu există un grafic al ser
viciilor pe care trebuie să le efectue
ze aceste cadre în zootehnie.

De bună seamă aspectele Ia care 
ne-am referit pun în evidență o a- 
numită experiență dobîndită pe anu
mite planuri. Cind facem această a- 
firmație ne gindim la faptul că în 
urma unor lucrări de modernizare, 
realizate în regie proprie, ferma este 
curată. De asemenea, animalele sînt 
în general frumoase, iar producția 
de lapte în perioada care a trecut 
din acest an este cu aproximativ 25 
la sută mai mare decît cea înregis
trată anul trecut. Animalele din a- 
ceastă fermă au însă un potențial de 
producție, mult mai mare. Acest lu
cru este demonstrat chiar de canti-* 
tățile de lapte obținute la unele lo
turi. Producții care ar putea fi obți- 
nute pe întreaga fermă zootehnică 
dacă fiecare îngrijitor și-ar face 
conștiincios datoria. In această ordi
ne de idei este de datoria cadrelor 
de conducere ale cooperativei de a 
controla permanent activitatea din 
fermă,'de a da dovadă de exigență 
sporită față de orice caz de indisci
plină.

Neculai AM1HULESE1 
corespondentul „Scinteii"

de volumul operațiilor, de distanța 
față de bancă și de timpul necesar 
organelor băncii pentru exercitarea 
riguroasă a controlului bancar pre
ventiv, potrivit sarcinilor ce le revin 
în baza dispozițiilor legale. Astfel, se 
verifică dacă documentele de înca
sare, prezentate de unitățile furni
zoare, sînt întocmite potrivit preve
derilor legale cu privire la livrarea 
sau predarea efectivă la beneficiar 
a mărfurilor, conținutul economic al 
acestora, legalitatea prețului etc., 
pentru a se preintîmpina efectuarea 
unor plăți nelegale sau care ar putea 
produce pagube avutului obștesc.

în cazul documentelor de încasare 
depuse de furnizori asupra benefi
ciarilor locali, întrucît unitățile 
băncii efectuează operațiile con

tabile și de de
contare la centre 
de calcul ale al
tor instituții, do
cumentele tre
buie prezentate 
pină la o anumi
tă oră. stabilită 
de aceste centre, 
avindu-se in ve
dere timpul ne
cesar pentru sor
tarea, .preluarea 
pe suporți de date 

și prelucrarea acestora, astfel in
cit să fie posibilă predarea, a doua 
zi, la ghișeu, a extraselor de cont 
către titulari și crearea disponibilită
ților in conturi. Dacă beneficiarii 
(plătitorii) au conturile la bănci si
tuate în alte localități, documentele 
se remit acestor bănci prin poștă. 
Predarea documentelor la poștă se 
face, de către unitățile bancare, la 
anumite ore, stabilite împreună cu 
oficiile P.T.T., în funcție de orarul 
curselor poștale.

In situațiile în care întreprinderile 
furnizoare solicită să depună unele 
documente de decontare și după ora 
stabilită cu banca pentru prezentarea 
la ghișeu, acestea se vor primi de 
bancă pină la închiderea programului 
de lucru. în eventualitatea în care 
unfi furnizori vor fi în măsură sa 
depună la bancă documente de de
contare și după terminarea progra
mului de lucru, trebuie să anunțe, în 
prealabil, conducerea unității banca
re, pentru a se asigura primirea a- 
cestor acte. în acest sens s-au dat 
indicații unităților Băncii Naționale".

Așadar, Banca Națională a luat 
măsurile de ordin organizatoric ne
cesare în vederea accelerării de
contărilor între întreprinderi. Iată 
insă că ni se prezintă și situații din 
care se desprinde concluzia că unele 
facturi nu sînt depuse la vreme la 
bancă de către furnizori. De aceea, 
ne propunem ca în continuare să in
vestigăm cum se acționează efectiv 
pentru scurtarea ciclului producție- 
marfă-bani, cum își fac datoria în a- 
ceastă privință unitățile implicate, 
inclusiv organele bancare. ,

Corneliu CÂRLAN
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Istoria o fac oamenii! Iar cel mai
fapt istoric este perfecționarea

important 
omului!

Din totdeauna. de-a lungul istoriei 
noastre naționale, oamenii și-au le
gat in mod fundamental năzuințele, 
idealuriue de un timp al devenirii 
prin muncă. Ei ari pus mereu suflet 
in munca lor. au perfecționat lucru
rile si s-au perfecționat pe el înșiși. 
Prin munca lor rodnică au adăugat 
patrimoniului național, secol după 
secol, an după an. importante valori 
economice, politice, sociale, spiritua
le. Marile idealuri alo poporului ro
mân s-au identificat, în decursul vre
murilor, cu cerințele obiective ale a* 
parării ființei patriei, ale înfăptuirii 
unității naționale, ale asigurării pro
gresului istoric.

Poporul român și-a privit mereu cu 
încredere viitorul. Cum va fi miine ? 
Ce va fi în anii care vin 7 Astfel de 
întrebări i-au preocupat pe înaintași, 
în decursul veacurilor, ne preocupă 
și pe noi. în prezent. De sute, de mii 
de ani se caută soluții pentru pro
blemele pe care astfel de întrebări le 
generează. Dar dacă întrebările nu 
s-au schimbat, dacă au rămas totdea
una aceleași, răspunsurile au fost de 
fiecarp dată, in fiecare nouă etapă, 
altele. Cum altele sint si in prezent, 
mereu reînnoite in fiecare dintre eta
pele revoluției și construcției socia
liste. Desigur, la baza răspunsurilor 
se află o serie întreagă de factori 
economici, politici, sociali, ideologici. 
Dar rolul esențial 11 au schimbările 
produse în om.

Cum va fi miine ? Ce va fi In anii 
care vin ? Acum. în noua etapă a 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei noastre, răspunsurile la aceste 
întrebări sîn,t strins legate de progra
mele adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, de ideile și orientă
rile cuprinse in cuvintările tovarășului 
Ijjicolae Ceaușescu in legătură cu asi
gurarea progresului multilateral al 
patriei în cincinalul actual si în de
ceniul viitor, pină la orizontul anu
lui 2000. Pe planul întîi se situează 
cutezătoare obiective cum sint creș
terea accentuată a productivității 
muncii, realizarea de produse com
petitive pe piața mondială, dezvolta
rea acelor ramuri și subramuri care 
asigură o mai bună valorificare a re
surselor tării. Dialectica timpului este 
însă complexă. Viitorul se dovedește 
a fi intr-o strînsă interdependent» 
atit cu prezentul, cit si ou trecutul. 
Poporul nostru este strins legat de 
viitor prin ceea ce vrea să înfăptu
iască. Prin ceea ce vrea să devină. 
Dar, în același timp, prin ceea ce a 
înfăptuit, prin ceea ce a devenit este 
legat de prezent și de trecut. Viito
rul pe care il edificăm acum, in 
România socialistă, are ca trainică te
melie prezentul și trecutul patriei 
noastre. Istoria noastră națională.

Poporul a durat valori perene. Ast
fel de valori dăinuie in prezent, vor 
dăinui și in viitor. Cele mai multe 
dintre bunurile materiale făurite de 
înaintași, in decursul timpurilor, s-au 
năruit. Le descoperă arheologii, seg
ment cu segment, apoi le recompun 
drept mărturie pentru modul in care 
au trăit și au muncit oamenii intr-o 
epocă sau in alta. Dar imensele «cu
mulări de experiență umană, dintr-o 
istorie tumultuoasă care numără mai 
bine de două mit de ani. se consti
tuie pentru generațiile prezentului si 
ale viitorului intr-un inestimabil te
zaur din care se conturează modele 
de atitudine Înaintată fată de viată, 
față de muncă, de eroism și de pa
triotism. Există o genetică a istoriei, 
tot așa cum există o genetică în bio
logie. Știința contemporană a pătruns 
adine in universul programului ge-

netic și a extras, din această fasci
nantă ..carte a vieții", două trăsături 
esențiale ce se contopesc, in mod 
semnificativ, in ceea ce s-ar putea 
numi armonia, contrariilor. Prima 
trăsătură este aceea că proiectele de 
organizare si funcționare a sisteme
lor vii, ce se transmit pe cale eredi
tară. sint ferite, în anumite privințe, 
de influentele pe care ar putea să le 
producă schimbările din mediul în
conjurător. Se asigură, in felul aces
ta. conservarea progresului biologic. 
Orice sistem viu conține, in sine, nu 
numai proiectul propriei sale struc
turi, ci și istoria „scrisă" a. speciei 
din care face parte, cu suma acu-

evenimentelor care s-au succedat in 
alte timpuri, ale faptelor ce aparțin 
marilor personalități care au trăit in 
alte epoci, ale oamenilor din popor 
care au făcut istoria. Cu toții apar 
pe ecranul prezentului proiectați de 
documentele vremii lor. așa cum au 
fost in viața' de zi cu zi. muncind, 
invătind. participind la războaie de 
apărare, la mari acțiuni revoluțio
nare. durind pentru eternitate im
portante valori economice, politice 
culturale, morale. Trecutul, cu mo
mentele si oamenii lui. constituie o 
parte componentă a ceea ce numim 
patrie. Din trecut vine spre noi o 
lumină sub ale cărei raze înțelegem

EDUCAȚIE SI o ET r

mulărilor cantitative si a salturilor 
calitative produse timp de secole sau 
de milenii. Cea de-a doua însușire o 
constituie faptul că. în procesul evo
luției unui sistem viu, li se deschide 
un vast teren de acțiune influentelor 
mediului. De data aceasta, pentru a 
nu se opri la ceea ce s-a acumulat, 
prin urmare pentru ca sistemul să nu 
rămină anacronic. Biologia numește 
transformările de acest fel perfecțio
nări. La fel ca in natură, genetica is
toriei asigură, la nivelul fiecărei so
cietăți umane, pe de o parte conser
varea progreselor acumulate de-a 
lungul vremurilor. iar pe de altă 
parte larai deschideri spre înnoiri, 
spre a se depăși anacronismele. A- 
ceasta este o legitate a progresului 
istoric. Ea acționează in mod obiec
tiv. dar oamenii, adevăratii făuritori 
de istorie. îi pot influenta efectele. 
Conținutul opțiunii pentru progres pe 
care o face o societate, politica oe 
care o promovează fată de trecut, 
prezent si viitor sint. în această pri
vință. hotăritoare. Semnificativ, din 
această perspectivă, este faptul că 
modelul omului nou — prefigurat în 
documentele partidului nostru, in 
Programul aău ideologic. în o- 
pera sodal-politică a tovarășului 
Nicolae Ceausescu — ale cărui des
chideri spre viitor stot dintre cele mai 
ample, incorporează totodată acumu
lările generațiilor ce ne-au precedat 
și care au durat în conștiința poporu
lui resorturile unui mod înaintat de a 
fi. de a gindi. de a munci, ale unor . 
obiceiuri si tradiții morale sănătoase. 
Totodată, preocuparea constantă ce 
se manifestă în societatea noastră 
socialistă pentru evocarea mărețelor 
fapte ale trecutului conferă mai mul
tă tărie morală oamenilor prezentu
lui. în anii de adînci prefaceri revo
luționare. de după Congresul al 
IX-lea. mai mult decît în toate eta
pele precedente, faptele istoriei, re
levate in adevărata lor semnificație 
prin grija partidului, a secretarului 
său general, se leagă prin legi cau
zale de prezent si dau un sens mai 
profund mersului nostru înainte.

Cercetăm trecutul nu din simplă 
curiozitate, ci pentru « avea mereu 
vje in conștiințe imaginea patriei in 
dinamica veacurilor, cu momentele 
ei de excepție, dar si cu cele obiș
nuite. Cu faptele eroice, de neuitat, 
ce constituie împreună coloana fără 
de sfîrsit a continuității poporului 
român in această străveche vatră de 
spiritualitate, de civilizație. Răzbat 
pînă la noi ecourile puternice

mai bine cine sintem și ce reprezen
tăm. Din marea lecție a trecutului 
desprindem învățăminte pentru con
strucția omului nou. A omului pe 
care istoria il cheamă, acum, să-i 
făurească tării noi monumente, o 
nouă geografie economică, să lupte 
pentru o nouă dinamică si ,o nouă 
etică a muncii, pentru o nouă cali
tate a întregii activități economice si 
sociale.

Dar trecutul nu Înseamnă numai 
o străveche •civilizație, numai comori 
de frumusețe. în dinamica prezentu
lui. pe drumul spre viitor, se regă
sesc nu numai valori care dau stră
lucire moștenirii primite, dar și 
prejudecăți Si atitudini anacronice 
fată de societate, fată de oameni, 
față de muncă. E drept, cele mai 
multe dintre tarele trecutului sint, 
azi, în societatea noastră Socia
listă. doar triste amintiri. Altele se 
dovedesc însă a fi persistente. Gene
tica istoriei, care comite și ea erori, 
asemenea geneticii vieții, le proiec
tează între realitățile prezentului. 
Ele se manifestă, asemenea unor „re
flexe condiționate" de tip social și 
moral, ca un fel de legături tempo
rare păstrate în „contextul" conști
inței prezentului, a căror tendință 
este să mențină dependenta unor 
comportamente umane de focarele de 
influență negativă din trecut. Și ast
fel. in conștiința socială. în conștiin
țele individuale, se mențin încă, ală
turi de îndemnurile spre fapte mari, 
cutezătoare, de pasiunea pentru nou. 
pentru creație, de spiritul de ordine, 
de disciplină in muncă, de dorința 
de continuă perfecționare a compe
tenței profesionale, și tendințe ale 
unora spre superficialitate, spre delă
sare in muncă si în pregătirea pen
tru muncă, spre corupție si indi
vidualism. Menținerea acestor însu
șiri negative proprii trecutului nu 
este o fatalitate. Ele apar in acele 
locuri în care activitatea politică si 
educativă iși dovedește ineficienta. 
De fapt, așa cum de atitea ori a 
subliniat, ou îndreptățire, secretarul 
general al partidului, rătninerea Jn 
urmă a conștiinței sociale față de 
existenta socială nu este o fatalitate. 
Tot mai mult conștiința înaintată, 
revoluționară se dovedește a fi, fac
tor activ de propulsare a progresului.

Sint bine cunoscute valorile eco
nomice. politice, sociale, morale pe 
care societatea noastră socialistă le 
apără si le promovează. Ele sint 
înăcrise în documentele partidului 
nostru, în legile tării, sint nomina
lizate

Nicolae Ceaușescu. Partidul, statul 
organizațiile de masă si obștești, ~o 
întreagă gamă de factori educațio
nali. intre care școala, literatura si 
arta, acționează cu bune 'rezultate 
pentru dezvoltarea unui climat moral 
sănătos, pentru un comportament 
înaintat. S-au conturat, la nivelul 
maselor, al întregului popor, un nou 
mod de a munci și de a gindi. de 
esență revoluționară, o nouă fiziono
mie umană, ce iși demonstrează, in
tr-un fel edificator, superioritatea 
față de vechile tipare de comporta
ment social și de atitudine mqgdă, 
atit in maniera concretă de manifes
tare și afirmare a personalității, cit 
și in ceea ce privește năzuințele, 
idealurile. Toate acestea sint reali
tăți incontestabile. Dar drumul spre 
edificarea omului nou este de durată, 
complex, adesea contradictoriu.

Desigur, noua construcție umană 
incorporează atit însușirile proprii 
■societății noastre socialiste, cit si 
valorile perene durate de poporul ro
mân in decursul întregii sale exis
tențe. Nu au fost însă lichidate, din 
conștiința socială, din comportamen
tul uman, toate tarele trecutului. Pe 
acest tărim. lupta noului împotriva 
vechiului implică angajarea intr-o 
operă complexă, pentru a cărei. în
făptuire se cer a fi îndeplinite o se
rie de condiții, cum sint continuita
tea. spiritul de răspundere, compe
tenta in munca do educație, cunoaș
terea temeinică a psihologiei umane, 
afirmarea pasiunii creatoare în cău
tarea acelor modalități si forme de 
acțiune care să aibă o influentă po
zitivă reală asupra comportamentu
lui oamenilor. O operă la a cărei îm
plinire trebuie să participe — si par
ticipă — nu numai educatorii de pro
fesie. ci întreaga noastră societate.

Adrian VASILESCU

' -
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Drumul fertil al noii revoluții agrare
(Urmare din pag. I)
dicatori ce caracterizează activitatea 
unităților agricole socialiste, cu ni
velul maxim de cheltuieli, beneficiul 
si rentabilitatea la principalele pro
duse agricole vegetale și animale.

în înfăptuirea autogestiunii. o im
portantă deosebită o are perfecțio
narea utilizării nirghiilor financiare, 
în condițiile autofinanțării, necesa
rul de fonduri ale unităților trebuie 
să se asigure. în principal, din re
surse proprii și din avansuri bă
nești. creditele intervenind în com
pletare. numai pentru acoperirea 
unor nevoi temporare si pentru ac
țiuni care asigură venituri în cursul 
anului.

O pirghie economică deosebit de 
importantă ce acționează în direcția

cuvintăriile tovarășului

/

obținerii de producții înalte, sigure 
si stabile, reducerii cheltuielilor de 
producție si creșterii eficientei eco
nomice în agricultură o constituie 
sporirea cointeresării lucrătorilor din 
agricultură prin aplicarea sistemului 
de retribuire in acord global, lega
rea mai strînsă a retribuirii de re
zultatele obținute. în acest cadru, o 
mare însemnătate o au măsurile 
stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Consfătuirea cu 
activul de partid si de stat din a- 
gricultură din august a.c. de forma
re a fondului de produse agricole 
pentru retribuire în natură de 10—11 
si 12 la șută din producția obținu
tă. în mod corespunzător pe cele 3 
zone de fertilitate. Aceasta înseam
nă. în condițiile realizării produc
ției planificate, creșterea retribuției 
în natură la cereale cu aproape 50 
la sută fată de cea repartizată anul 
trecut.

Potrivit concepției partidului nos
tru. perfectionarea organizării si 
conducerii este chemată să asigure 
înfăptuirea deplină si consecventă a 
centralismului democratic — princi
piu fundamental al organizării si 
conducerii vieții economice. în con
secință. planurile unităților trebuie 
să asigure realizarea planului de

dezvoltare a agriculturii ca parte in
tegrantă. inseparabilă a planului na
tional unic de dezvoltare economi- 
co-socială. Aceasta se poate realiza 
prin justa corelare în cadrul pla
nului a intereselor colectivelor din 
unităti cu interesele generale, prin 
înfăptuirea autoconducerii muncito
rești si a autogestiunii economice. în 
acest cadru este necesar 'să se rea
lizeze sarcina trasată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu de a se perfec
ționa sistemul de planificare, prin 
trecerea la planificare ne bază de. 
normative, prin corelarea indicatori
lor fizici si valorici, fundamentați pe 
tehnologii si costuri de producție. A- 
nlicarea consecventă a principiilor 
noului mecanism economico-finan- 
ciar.’ a autogestiunii fiecărei unităti. 
a utilizării pîrghiilor financiare vor 
asigura corelații avantajoase în ca
drul producției agricole globale în
tre producția netă si cheltuielile ma
teriale. Pe această bază se va a- 
sigura sporirea contribuției agricul
turii la creșterea economică, la spo
rirea potențialului economic al tă
rii. la consolidarea independentei na
ționale. Debutul actualului cincinal 
confirmă pe deplin adevărul că a- 
ceste importante obiective vor fi In
tegral înfăptuite.

PASIUNEA CERCETĂRII

Aspect de la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România

intre toți artiștii, cei plastici W 
petrec viata in contact mai 
direct cu imaginile naturii. 

Privirea lor culege din natură și 
depune pe pînză. prin vîrful pensu
lei sau creionului, imagine lingă 
imagine, statornicind o frintură din 
Univers. Formele nesfirșit de va 
riate, ochiul lor le măsoară — an- 
putea zice, le pipăie — pe inacțiuni 
de centimetri.

Și. cu toate acestea, opera artiș
tilor plastici să nu fie în conformi
tate cu natura ?“ întrebarea pe care 
și-o punea unul din marii coloriști 
ei picturii noastre interbelice — 
J-am numit pe Francisc Sirato — 
are încă ecouri adinei nu doar in 
conștiința creatorilor, ci și în aceea 
a receptorilor. Atunci, ca și acum, 
lucrările de adevărată calitate artis
tică. fie că se numesc picturi, sculp
turi sau gravuri, te îndeamnă să 
deslușești dincolo de imaginea con
cretă glasul original al artistului, in
terpretarea cu adevărat personală, 
capabilă să dea obiectului exterior, 
real, un sens cu adevărat artistic.

Transpusă in culoare sau formă, 
lumea reală devine lume interioară. 
Tot ceea ce fascinați privim astăzi, 
de pildă. în imaginile picturii inter
belice românești a existat mai in»' 
irite in realitate. Priveliștile lumii 
exterioare, mai concret imaginea de 
infinită frumusețe a peisajului ro- 

1 mânesc. au fost și sint incă determi
nante pentru lumea interioară, pen
tru universul artiștilor la care ne 
refeream, întreaga operație de po
trivire a culorii, a luminii, a forme
lor rămine un prooes tainic pe care 
privitorul nti-1 regăsește decit in 
rezultatul lui ultim, in lucrări. Șl 
pentru a ne referi la pictură, pîn- 
zele lui Petrașeu. Pallady. Șirato 
sau Iser nl-i prezintă ca pe artiști 
care, refuzind pitorescul exterior, au 
știut să evidențieze, întreagă, auten
ticitatea, frumusețea peisajului ro
mânesc.

Asemeni majorității pictorilor care 
au înființat in 1918 grupareța „Arta 
română", asemeni unui Dărascu sau 
Ștefan Dimitrescu. un Ressu sau Tp- 
nit.za au reușit să incorpore’ae în llț' 
crările lor valori statorrijpe. să ajun
gă, de la imaginea concreta a pei
sajului sau figurii omenești la o 
esentializare a formei, la o accentu
are a caracterului ei monumental. 
Această intreagă operație de decan
tare nu înlătură cu nimic sunetul 
grav al trăirii artistice. Artiștii la 
care ne refeream au conturat peisa
jul românesc, i-au prezentat pe oa
menii lui in forme sintetice, intr-o 
viziune monumentală, implieînd în 
creația lor. totodată, un sens trans
misibil in măsura in care subiectul, 
la nndul lui. oontinea profunde sem
nificații umane. O expoziție recentă 
ca aceea destinată prezentării lucră
rilor lui Ștefan Dimitrescu. organi
zată in sălile Muzeului de artă al 
R. S. România, poate fi în acest 
sens un exemplu edificator. Intitulată 
Omul și peisajul această intnaagă 
manifestare aducea in prim-blanul 
atenției, anul acesta cind s-a împli-

nit centenarul nașterii sale, exem
plare ale unei creații refractare re
torismului. Un sens al echilibrului, 
aproape clasic, se desprindea din lu
crări cunoscute de altfel, dar care 
dezvăluiau un talent sigur pe mii- 
loacele sale, echilibrat și sobru, pen
tru cane imaginea naturii, a oame
nilor au constituit importante re
pere. Și dacă ar fi să ne referim la 
multe din adevăratele piese tie an
tologie ale picturii contemporane ro
mânești, Ja acele lucrări care includ 
cu adevărat o puternică tensiune 
spirituală, am putea observa că de 
fiecare dată ele conțin un alt mod 
de conexiune cu realitatea. Am 
avea astfel exemplificată foarte 
concret, prip soluții ce se mențin 
ferm în universul artei. însăși, pro
blema realismului contemporan. Un

Cine ar putea contesta astăzi legă
tura orofundă a artei brâncușiene cu 
realitatea ? Fără realismul puterii 
sale de concretizare a unor motive 
etern umane nu ar fi de conceput 
impresionanta triadă a monumente
lor de la Tg, Jiu care au un fond 
comun - 
mânești,

Pentru 
sensul, 
afirmă valoarea morală a realității 
sint cu mult mai importante decit 
aparenta, pictată cu mare fidelitate 
a acestei realități, dar lipsită de un 
mesaj mai adine. Iar dacă astăzi șin- 
lem .martorii configurării unui nou 
profil artistic și spiritual, a unei 
conștiințe active, care a determinat 
o firească si necesară înnoire a ex
presiei. nu putem trece cu vederea

acela aî spiritualității ro-
pictorii contemporani 

semnificația, felul in care

molit cu luciditate elanul liric pînă 
la expresia concentrată, vibrantă, pe 
care am intilnit-o in expoziția sa.

Cuvinte ca măsură, echilibru, ritm, 
armonie pot deopotrivă defini lucrări 
foarte diferite ca factură stilistică. 
Ritmul liniilor, echilibru! si armo
nia tuselor de culoare conlucrează 
de fiecare dată altfel la definirea 
acelui tot la care ne refeream.

Lucrări reprezentative pentru epo
ca din care au răsărit nu sint re
zultatul unui oroces formal de în
registrare si transmitere a motivu
lui. Așa cum ne înfățișează mereu 
cele mai interesante manifestări ale 
artei contemporane ele sint insemri* 
ale unei mereu mai întemeiate încre
deri in puterea de a crea frumos si 
durabil. De altfel, lucrările unui alt 
apreciat pictor contemporan. Ion Să-

REALISMUL Șl DIVERSITATEA
DIALOGULUI CU REALITATEA

realism conceput în primul rind ca 
atitudine fată de realitatea condiției 
umane. îmbinînd noțiunea de redare 
cu aceea de creare a vizibilului, 
multi dintre reprezentanții artei 
contemporane românești au depășit 
aparenta contradicție dintre realis
mul traditional, și soluțiile noilor sis
teme figurative. Destul de des șe 
mai faoe însă confuzia intre un 
anumit fel de figurare a realității 
stabilit de experiența ultimilor 150 
de ani și legătura efectivă cu reali
tatea. Deși, m mod obiectiv, în cele 
mai autentice creații lealitatea în
săși nu este trădată, confuzia se 
ivește adeseori tocmai din felul di
ferit în oare este privită expresia 
artistică a realității. Realismul, se 
știe, fie că trebuie să desemneze un 
curent, o școală sau o viziune, în
seamnă un mod narativ, descriptiv 
de reprezentare a naturii, Este sco
sul conferit acestei noțiuni de arta 
soeolului trecut cind plotura nu era 
privită atit ea expresie a realului, 
cit ca reprezentare a lui. ea reflec
tare directă, aproape nemijlocită a 
realului.

Epoca modernă a adus Insă, o 
dată cu extraordinarele cuceriri 
ale stiintei și tehnicii, o diver

sificare și aiîiDlificaro ne măsură 
a valențelor expresive ale realului. 
Iar daca realisțnul secolului trecut 
șe impunea conștiințelor dorniee de 
noutate ca o opoziție fată de idea
lismul aoademic, oare lh fond ..falsi
fica" lealitatea, arta contemporană 
nu poate să rămină departe de sen
surile realității contemporane, de 
atitudinile de conștiință ale oame
nilor societății de azi.

faotul că aeeastă înnoire se bazează 
pe acumulări lente, pe cucerirea 
treaptă cu treaptă a unor modalități 
contemporane de exprimare artisti
că. fără ca reperul tematic să fie 
abandonat, Ca în pictura iui Stefan 
Constaptinescu. de exemplu (asa cum 
ne-a prezentat-o de curind expoziția 
șa retrospectivă din sălile Muzeului 
de artă al Republicii Socialiste 
România), care deși integrată no
bilelor tradiții ale eolorismulul 
interbelic și-a aflat mereu în na
tură sensul unei comunicări mai 
profunde cu lumea. Sonoritățile gra
ve ale culorii i-ad prilejuit, de 'fie
care dată, exprimarea unei atitudini 
lirice fată de realitatea înconjură
toare.

Dacă putem defini formele pictu
rale drept raporturi de semnificație 
Intra elemente figurative — inter
pretarea nu poate disocia puterea pe 
care ele o au de a figura sau de a 
..desemna" si ne aceea pe care o au 
de a „semnifica". Temele, ca si mo
durile de organizare a lor, de trans
punere in limbai artistic, trebuie să. 
aibă coerentă, un soi de rigoare con
structivă care să constituie lucrarea 
ca ne un tot. Naturile statice, peisa
jele sau portretele prezentate de 
Virgil Almășanu în expoziția sa re
trospectivă deschisă cu cîteva luni in 
urmă'In sălile Dalles ilustrau un 
asemenea demers. Ele dezvăluiau ca
lități de observator atent al naturii. 
Clar st de analist subtil al suprafe
țelor cromatice. Revenirea obstinată 
spre aceleași motive, aeerduri. spre 
grjurile atit de subtil valorate, dis
ciplina riguroasă a lucrului au do-

listeanu. prezentate in ampla za ex
poziție din sălile Dalles, fie că se 
numeau „Atelier". ..Lectură". „Țesă
toarele". „Peisaje". „Flori" sau 
„Compoziții" nu erau simple frag
mente de iunie, ci. in primul rind. 
purtătoare ale unul fond de sensi
bilitate. imagini ale unei creații do
minate de sensibilitatea pentru cu
loare.

Pictura contemporană cunoaște ps 
multe planuri o evoltitie complexă, 
profund creatoare in esență și da 
amplă perspectivă culturală. Așa 
cum au demonslrat-o citeva din ma
nifestările cele mai reprezentative 
ale acestui an. creația contemporană 
izvorăște din legătura foarte elar 
exprimată cu concepțiile filozofice 
si estetice ale societății contempo
rane. Este vorba de o legătură pro
fundă. de esență artistică, dar și fi
lozofică. de apartenența, mărturisită, 
fată de spiritualitatea românească. 
De aici tendința de a crea o pictură 
care, intemeindu-se pe o fertilă tra
diție, să dea naștere unei arte con
temporane create cu încredere in 
înălțarea spirituală si perfectinnarea 
Dersonalitătii umane. Pentru Con
stantin Piliută. de exemplu (»i expo
ziția sa de la Galeriile municipiului 
ne-a demonstrat-o piț deplin), pei
sajul sau natura statică sint prile
juri ale unui dialog mereu deschis 
cu natura. Deși punctul de pornire 
este întotdeauna foarte concret, fie 
că e vorba de flori, peisaie »»u sce
ne contemporane (mai elen în desen) 
nu indicația exactă a locului este 
aici importantă, cit compunere» su
prafeței picturale, exprimarea unor 
date de ordinul expresivității eroma-

tice cu efecte clare si percutante. 
Interesant ar fi de observat faptul 
că multe din cele mai expresive lu
crări ale tuturor timpurilor, si lu
crul este vizibil mai ales în desene, 
nu resoectft intru totul proporțiile 
reale ale modelului.

Există in multe din desenele unor 
maeștri ai artei românești si străine 
variate grade de deformare care, 
nici unul ir. parte, nu se opun unei 
caracterizări extrem de exacte a 
realității. Condusă de sensibilitate, 
mina a exagerat sau a deformat, a 
conturat cu precizie, cu sobrietate 
sau dimpotrivă, a depășit conturul 
real tocmai pentru a sublinia o sta
re sufletească, o idee, o trăsătură 
caracteristică. Importantă este aici 
intenția creatorilor de a se adresa 
oamenilor nu doar Prin subiectele 
compozițiilor, ci si prin exprimarea 
lor convingătoare din punct de ve
dere artistic. Posibilitatea existentei 
unor schimburi de idei, a unor con
troverse chiar, referitoare la moda
litățile concrete de rezolvare a unei 
compoziții sau a unui simplu motiv 
nu trebuie sâ excludă hici un mo
ment ideea de calitate, singura' ca
pabilă să stimuleze gindirea despre 
artă a unui public din ce in ce mai 
larg. Exemplul de mare frumusețe 
si conștiință profesională ai multor 
pictori este in măsură să ne arate 
mereu că intre produsul artistic și 
publicul artei poate exista o comu
nicare fărtilâ. un dialog capabil să 
contribuie ia modelarea cadrului vie
ții cotidiene după legile frumosului.

..Arta, nota Eugen Schileru. nu e 
numai lectură a lumii si existenței 
istorice, ci si hrană spirituală, com- 

• pensatie. !ntr-o eboefi de marasm, 
cind accentul cădea aproape exclusiv 
asupra laturii nocturne a psihicului 
uman (subconștient, inconștient etc.), 
Brâncugi crea simboluri ordonatoare, 
echilibrante. făcea elogiul vieții bi
ruitoare. a zborului, a perechii uma
ne ea unitate indisolubilă, imounind 
meditația care regenerează încrede
rea In forțele spiritului uman".

Unele curente ale epocii contem
porane au văzut salvarea artei ca 
expresie a umanului intr-un subiec
tivism extrem și aeeastă orientare 
s-a dovedit in cele din urmă a ti 
lipsită de orice intenții de semnifi
cație sau de reprezentare. Refuzul 
semnificației închide insă de la sine 
accesul artei la funcția sa socială, la 
capacitatea de construcție culturală 
fiindcă nu îngăduie constituirea unor 
valori comunicabile. Dacă a nega 
imaginea semnificativă inseamnă a 
rupe legătura dintre artă si societa
te, a reface această legătură înseam
nă a tinde statornic spre corelarea 
culturii, a sensibilității cu ideile 
umaniste. Se află aici un program 
de acțiune culturală capabil să dea 
sens vast artei, ca carte fundamen
tal implicată in ordinea unei con
strucții active a omului.

Nu demult, iii citeva 
centre universitare din 
țară, sub egida Consi
liului Uniunii Asocia
țiilor Studenților Co
muniști și a Ministe
rului Educației și tn- 
vățămintului, a avut 
loc Conferința națio
nală a cercurilor știin
țifice studențești — 
ediția a XVIII-a, ma
nifestare de anvergu
ră avlnd ca obiectiv fundamental valorifi
carea și, totodată, sti
mularea preocupărilor 

.culturale și științifice 
ale importantului de
tașament de creație pe 
care il reprezintă tine
retul universitar din 
țara noastră.

Prezent in fascinan
tul și primitorul Iași, 
care impresionează pe 
orice vizitator atit 
prip cultul pentru tre
cutul național, cit și 
prin deschiderea spre 
înnoire pe toate pla
nurile — industrial, 
educativ și nu in ulti
mul rind cultural și 
artistic — in acest ev ' 
fierbinte de înălțare 
spirituală și materia
lă, am participat la 
Secția cu profil uni
versitar — științe uma
niste. Cind istoricul 
d.e miine al invăță- 
mintului românesc va 
urmări izvoarele și 
formele de organizare 
a cercetării, de la 
acest sfîrșri de secol, 
va trebui, neapărat, să 
releve influențele fe
cunde, benefice, veni
te din gindirea știin
țifică, originală șt cu
tezătoare a studen- 
țimii.

Din programul con
ferinței, care a cu
prins un număr im
presionant de lucrări, 
din audierea comuni-

i

cărilor, ca și din dis
cuțiile pe marginea 
lucrărilor prezentate 
la cele 11 subsecții 
se desprind citeva 
constante ale cerce
tării științifica stu
dențești : bogăția și 
diversitatea preocu
părilor, accentele care 
șe pun pe informa
re și pe investiga
re, pe disciplina inte
rioară in etapele unui 
demers eficient și as
cendent, reprezenta
rea tuturor cercurilor

ÎNSEMNĂRI
științifice de la uni
versitățile din țară ca 
și participarea unor 
cercuri cu profil uma
nistic (istorie, 
fie, socialism 
fie) de la 
politehnic din 
rești, Institutul 
tehnic „Traian 
din Timișoara, 
tutui de medicină 
farmacie din 
rești, Academia 
studii economice, 
stltutul de mine 
Petroșani, 
de marină din 
stanța.

In partea finală a 
conferinței s-a orga
nizat o masă rotundă 
dare a prilejuit, pe de 
o parte relevarea con
tribuțiilor cercurilor 
științifice studențești 
la soluționarea unor 
probleme actuale ale 
economiei naționale, 
pe de altă parte, con
turarea unor seturi de 
teme majore, care tre
buie să stea in aten
ția studenților și a 
cadrelor didactice în
drumătoare pentru

filozo- 
știlnți- 

Institutul 
Bucu- 

poli- 
Vuia" 
Insti- 

ti 
Bucu- 

de 
In
dia 

Institutul 
Con-

viitoarea etapă a. ac* 
tivității de cercetare.

Si cu această ocazie 
s-a discutat despre 
menirea și sarcinile 
educaționale extrem 
de importante ale 
cercurilor științifice 
studențești in for
marea intelectuală și 
științifică a viitorului 
specialist, semnificația 
și matura valoare 
ideatică a metodolo- 
giilor in abordarea 
tematicii din discipli
nele frecventate, sen
sul și obiectivele de 
realizare concretă in 
tentativa tinerilor de 
a se releva ca perso
nalități puternice in 
cimpul 
științifice, 
profund și plenar 
afirmarea 
epocii contemporane.

Dincolo de acor
darea unor premii 
pentru comunicările 
de excepție — și au 
fost foarte multe — 
trebuie să subliniem 
faptul, deloc neglija
bil, că flecare student 
prezent la conferință 
a trăit sentimentul de 
bucurie al participă
rii la o manifestare 
de un nivel științific 
remarcabil. înainte de 
a se încheia, Confe- 

' rința națională a 
cercurilor științifice 
studențești, ediția a 
XVIII-a — profilul 
universitar — științe 
umaniste, studenții ji 
profesorii, in cuvintul 
lor, au elogiat pe or
ganizatori pentru 
crearea unui climat 
excelent pentru des
fășurarea in bune con
diții a acestei mani
festări științifice de un 
real prestigiu.

cercetării 
atașate 

in 
idealurilor

Octav PĂUN

CARNET CULTURAL

TIMIȘ. Pe parcursul unei deca
de, la Casa de cultură a studenți
lor din Timișoara s-a desfășurat 
faza pe centru universitar a celei 
de-a 17-a ediții a Festivalului artei 
și creației studențești. Zeci de co
lective artistice, reunind studenti 
de la Universitate. Institutul poli
tehnic .,Traian Vuia", Institutul a- 
gronomic si Institutul de medicină 
au prezentat suite de 
de teatru, de muzică populară 
ușoară, concerte 
de muzică de 
populare, elasioe 
iecții de filme si 
taluri de poezie 
Ioana).

Ea cuprinde 50 de lucrări în oare 
sint redate frumusețile județului 
Neamț. (Constantin Blagovici).

Marina PREUTU

spectacole 
si 

simfonioe. corale, 
cameră, dansuri 
si moderne, pro- 
diapozitive. reci- 
patriotică. (Cezar

sALAJ. în' organizarea consiliu
lui județean de educație politică și 
cultură socialistă, consiliului jude
țean al sindicatelor si cabinetului 
județean de organizare economico- 
socială. a avut loc in municipiul 
Zalău sesiunea de comunicări teh- 
nico-știintifioe pe tema : „Activita
tea de cercetare și proiectare — 
factor determinant in realizarea 
programelor speciale privind Îm
bunătățirea calității produselor și 
creșterea productivității muncii". 
Au participat cercetători si cadre 
universitare din București. Timi
șoara. Cluj-Napoca și specialiști 
din județul Sălaj. (Eugen Teglaș).

NEAMȚ. Lucrările plasticienilor 
profesioniști și amatori, care au 
participat în cursul acestei veri la 
tabăra de creație organizată pe . 
valea riului Tarcău, în satul Bra- 
teș, de către filial» Neamț a Uniu
nii artiștilor plastici și comitetul 
U.Ț.C. de la Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești. au fost reuni
te intr-o expoziție deschisă la Ga
leriile de artă din Piatra Neamț.

GALAȚI. La Teatrul dramatic 
din Galati a avut loc deschiderea 
programului de manifestări politi
co-ideologice. tehnico-Științifice, 
cultural-educative și artistice „Da- 
nubius-Galati ’88". Tradiționalul 
și bogatul program, care va susci
ta interesul publicului gălățenn 
pînă la sfirșitul anului, cuprinde 
acțiuni de rezonantă circumscrise 
Festivalului national „Cintarea 
României". (Ștefan Dimitriu).

DOLJ. Sub egida consiliului ju
dețean al educației și invățămin- 
tului. in licet; și școli generale din 
județul Dolj se desfășoară colocvii 
de etică pentru tineret, consacra
te dezbaterii valorilor fundamen
tale ale umanismului revoluționar 
grupate sub genericul ..Valente ale 
Codului etic". Cu acest prilej, au 
loc intilniri ale elevilor cu eroi ai 
șuncii socialiste, activiști de partid 
și de stat, cercetători științifici. 
(Nicolae Bâbălău).

BIHOR. Sub genericul „Floarea 
de Lotus", la Oradea s-a desfășu
rat — în organizarea Comitetului 
județean de cultură și, educație so
cialistă și a Comitetului județaan 
Bihor al U.T.C. — cea de-a X-a 
ediție a unui traditional și pres
tigios concurs interjudețeen de in
terpretare a muzicii ușoare româ
nești. Manifestarea, înscrisă in ca
drul Festivalului national „Clnta- 
rea României", a reunit 27 concu- 
renți din 15 județe ale țării, pre
cum și din municipiul București. 
(Ioan Laza).
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Sosirea ministrului afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Cehoslovace
de participanții la plenara Consiliului 

Politic Superior al Armatei cu activul
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant Suprem al forțelor armate
Participanții Ia plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu 

activul consacrată dezbaterii stadiului îndeplinirii sarcinilor ce revin 
armatei in economia națională, intr-o unitate de cuget și simțire cu toți 
fiii tării aflați la datorie sub Tricolor, dau și cu acest prilej o aleasă 
expresie sentimentelor lor de fierbinte dragoste, nemărginită stimă și 
prețuire, de adincă recunoștință fată de gloriosul nostru partid comu
nist, față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul înțelept al poporului, genial strateg al 
măreței opere de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, luptător neobosit pentru o lume fără arme și fără 
războaie, strălucit Erou al păcii, pentru titanica dumneavoastră activi
tate dedicată cu abnegație și dăruire revoluționară progresului și pros
perității patriei, fericirii -și bunăstării întregului popor, creșterii presti
giului internațional al României socialiste.

în numele întregului personal al armatei, participantii Ia plenară, 
manifestindu-și adeziunea deplină la tezele, ideile și orientările de o 
însemnătate istorică din magistrala cuvintare pe care ați rostit-o Ia marea 
adunare populară din Capitală consacrată dezarmării și păcii, au eviden
țiat cu îndreptățită mindrie patriotică rolul dumneavoastră determinant 
în elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a parti
dului și statului nostru, clarviziunea revoluționară, novatoare dovedită 
in fundamentarea grandioaselor programe de înflorire economico-socială 
a țării, menite să ducă la dezvoltarea impetuoasă a patriei noastre, la 
întărirea capacității ei de apărare.

Cu înaltă stimă și considerație, exprimăm în același timp profundul 
respect al oștirii față de neobosita activitate în cadrul conducerii supe
rioare de partid și de stat, pe tărîmul dezvoltării științei, învățămintului 
și culturii românești și universale, pe care o desfășoară tovarășa acade
mician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politic și savant 
de renume mondial, activitate prodigioasă de care beneficiază substanțial 
vasta operă de făurire a noii societăți în scumpa noastră patrie.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe Comandant Suprem, că armata 
țării, asemenea întregului nostru popor, susținind din toată inima politica 
externă de pace și colaborare internațională a partidului și statului nos
tru, politică al cărei strălucit inițiator și realizator sinteți, a spus în una
nimitate, în cadrul referendumului de la 23 noiembrie, un DA hotărit 
pentru reducerea cu 5 Ia sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare și iși reafirmă, totodată, angajamentul solemn de a întări votul 
său printr-o și mai mare contribuție la dezvoltarea economico-socială a 
patriei, participind. ca și pină acum, la munca pașnică a poporului, la 
realizarea marilor lucrări de investiții, la eforturile întregii națiuni pen
tru înflorirea multilaterală a patriei, pentru întărirea capacității sale de 
apărare, pentru asigurarea muncii și vieții tuturor cetățenilor României 
socialiste.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu și mai multă abnegație pentru mobilizarea întregului 
activ de partid și de tineret din unități și mari unități în vederea înfăp
tuirii ireproșabile a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al 
Xni-lea al partidului și magistrala dumneavoastră operă social-politică, 
din Directiva privind pregătirea militară și politică în cincinalul actual, 
vom milita cu fermitate pentru afirmarea tot mai puternică a armatei ca 
înaltă școală de pregătire politico-educativă și culturață, pentru sporirea 
aportului ci la dezvoltarea economico-socială a țării și creșterea forței 
combative a unităților și marilor unități, astfel incit, la ordinul dum
neavoastră. tovarășe Comandant Suprem, la chemarea patriei și a parti
dului, să apere cu fermitate. în orice împrejurare, impreună cu întregul 
popor, cuceririle revoluționare, integritatea teritorială, independența și 
suveranitatea României socialiste !

★
Miercuri a avut loc în Capitală 

plenara Consiliului Politic Superior 
al Armatei cu activul. Plenara a 
dezbătut activitatea desfășurată de 
Consiliul Politic Superior, coman
danți. organele și organizațiile de 
partid, ale U.T.C, și de sindicat pen
tru îndeplinirea obiectivelor și sar
cinilor ce revin armatei în dezvol
tarea economiei naționale în perioada 
1986—1990.

La lucrările plenarei a participat

★
tovarășul Ion Coman. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă înspflețitoare, de 
adincă semnificație politică, parti
cipanții la plenară au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comandantul 
Suprem al forțelor noastre armate.

Vernisajul expoziției „Polonia Intre Congresele
IX—X ale Partidului Muncitoresc Unit Polonez4*

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a fost des
chisă, miercuri, expoziția „Polonia 
între Congresele IX—X ale Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez". 
Organizată de Muzeul de istorie a 
mișcării revoluționare poloneze, ex
poziția reliefează, prin interme
diul unor sugestive imagini, rolul 
P.M.U.P. în mobilizarea eforturilor 
poporului acestei țări pe calea în
noirii socialiste și obținerea de noi 
realizări in modernizarea economiei, 
ridicarea’ bunăstării materiale și spi
rituale a celor ce muncesc, în parti
ciparea activă a Poloniei Ia soluțio
narea marilor probleme ale lumii 
contemporane.

Sint înfățișate, de asemenea, mo
mente semnificative ale raporturi
lor de prietenie româno-poloneze, 
ale dezvoltării conlucrării pe mul
tiple planuri dintre cele două parti
de, țări și popoare, evidențiindu-se

rolul deosebit al întîlnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, in 
amplificarea acestor relații.

La vernisaj au fost prezenți ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., membri ai conducerii Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Ministerului Afacerilor Exter
ne, ai altor ministere și instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești, un numeros public.

Au participat, de asemenea. Bo- 
guslaw Stahura. ambasadorul Polo
niei la București, alți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră.

(Agerpres)

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Itinerar iugoslav. Documentar (co

lor)
20,30 Istoria în monumente — 2 500 de 

ani (color). Continuitate. Ultimul 
episod. Comentariul : acad. Em. 
Condurachi. O producție a stu
dioului de film TV

20,55 însemne ale unui timp eroic (co
lor). învățămtnt, cercetare, pro
ducție — un concept modem, re
voluționar

21,10 Cadran mondial (color). O 
nouă și strălucită Inițiativă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
• Glasul ferm al României — 
dezarmare, pace 1

21,25 Invitație in studiourile Radtotele- 
vizlunii (color). Selecțiuni din 
concertul dedicat păcii șl Zilei 
Națiunilor Unite

11.50 Telejurnal

De la Ministerul Sănătății 
și Ministerul Educației 

si învățămintului
Ministerul Sănătății și Ministerul 

Educației și învățămintului aduc la 
cunoștința absolvenților facultăților 
de medicină și farmacie — promoția 
1986 — că repartizarea în muncă va 
avfea loc inoepind de sîmbătă, 29 no
iembrie. Absolvenții se vor prezenta 
în centrele universitare unde au ab
solvit. la institutele de profil. în 
ziua anunțată, ora 10.

Medicii stagiari — promoția 1983 — 
oare au terminat stagiul de pregăti
re practică, de t.rei ani. se vor pre
zenta — tot sîmbătă. 29 noiembrie 
1986. ora 8 — la direcțiile sanitare 
județene si a municipiului București, 
unde au încheiat stagiul de pregătire 
practică, in vederea repartizării lor 
Ia noile locuri de muncă.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins intre 27 noiembrie, 
ora 20 — 30 noiembrie, ora 20. In țară : 
Vremea va fi în general caldă la în
ceputul intervalului, apoi va intra în- 
tr-un proces de răcire. Vor cădea pre
cipitații Slabe sub formă de burniță și 
ploaie la începutul intervalului pe 
alocuri în regiunile sud-estice, apoi cu

caracter local în nordul, centrul șt estul 
țării, sub formă de ploaie ce se vor 
transforma spre sfîrșltul intervalului 
izolat în lapoviță și ninsoare. în cele
lalte regiuni, aceste fenomene vor fi 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă Ia 
moderat cu unele intensificări la în
ceputul intervalului în sud-estul, țării, 
apoi local în regiunile estice din sec
tor nordic cu viteze între 40—60 km pe 
oră. Temperaturile minime din cursul 
nopților vor fi cuprinse între minus 
5 și plus 5 grade, iar cele maxime în
tre zero șl io grade. Izolat mai ridicate 
la început.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL • Steaua — Dinamo 3—0 • Universitatea Craiova — 

Sportul studențesc 1—1
Meciul derbi din turul acestui 

campionat dintre Steaua și Dinamo 
a fost ciștigat net de echipa campi
oană, nu numai ca scor, 3—0 (1—9), 
ci și prin calitatea jocului practicat 
de formația militară, evident superi
oară valoric celei adverse, in pofida 
faptului că Bbldni a fost ieri indis
ponibil.

Golurile au fost marcate. în or
dine. de Bumbescu (min. 5) si de Pi- 
țurcă (57 și 79, ultimul din penal ti). 
La scorul de 1—0, Steaua a mai avut 
ocazia unui penalti, dar Lăcătuș a 
trimis nutemic mingea în bara late
rală, de unde aceasta a ieșit în afa
ra terenului. De subliniat contribu
ția lui Bumbescu la victorie, nu 
numai pentru că a deschis scorul

partidei, ci, mai ales, fiindcă ier! a 
ciștigat frumosul duel cu puterni
cul virf de atac Cămătarii, cel mai 
activ dintre dinamoviști.

La Craiova, echipa Universitatea 
n-a reușit să cîștige meciul cu Spor
tul studențesc. Bucureștenii au mar
cat primii prin Terheș (54). iar 
craiovenii au egalat după zece mi
nute de joc prin Mănăilă. Deci, scor 
final : 1—1.

In clasamentul general, Steaua are 
acum 26 de puncte din 14 partide, 
în timp ce Dinamo a rămas lă 21 p. 
(din 13 partide). Sportul studențesc, 
cu 15 p., a urcat de pe locul al șap
telea pe cel de-al șaselea ; Universi
tatea Craiova — 13 p. rămîne pe lo
cul 12. Meciurile etapei a XV-a 
se vor Juca duminică, 30 noiembrie.

Miercuri seara a sosit in Capi
tală Bohuslav Chnoupek. ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, care face o vi
zită oficială de prietenie in țara 
noastră.

La sosire, ne aeroportul Otopeni.

oaspetele a fost salutat de loan 
Totu. ministrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Jan Papp, amba
sadorul Cehoslovaciei la București.

(Agerpres)

ROADELE EXPERIENȚEI
La întreprinderea „Metalurgica" 

Buzău mișcarea de invenții și ino
vații înregistrează în acest an noi 
și importante succese. Astfel, ingi
nera electronistă Elena Căpățînă, 
care coordonează această Importan
tă activitate, a conceput și realizat 
un ingenios dispozitiv electronic 
care măsoară temperatura apei de 
răcire din serpentinele cuptoarelor 
de inducție, sesizînd în plus exis
tența sau absenta apei. El înlocu
iește cu succes importul unor pro
duse similare. (Stelian Chîper).

Vizita delegației Sovietului Suprem al U. R. S. S.

„Prin munca pașnică întărim 
temeliile politicii de pace a țării"

(Urmare din pag. I)
ințifice, a unor descoperiri impor
tante, de natură să influențeze 
profund toate laturile existenței 
umane. Mai mult ca oricînd, știința 
poate astăzi să aducă fericirea, bi
nele oamenilor, dar poate să-i și ex
termine de pe fața pămintului. De 
aceea, conștienți de marile răspun
deri ce le revin în lumea de azi. oa
menii de știință, cercetătorii, ingi
nerii. cadrele didactice trebuie să-și 
unească forțele, să-și întărească con
lucrarea și, impreună cu popoarele, 
să spună un NU hotărit înarmări
lor și un DA Ia fel de ferm dezar
mării, vieții. Știința1, cercetarea să 
rezolve problemele mari ale lumii 
contemporane, să contribuie la pro
gresul omenirii, să apere viața, nu să 
creeze arme pentru distrugerea în
tregii planete.

RĂZBOIUL SĂ RĂMÎNĂ 
DOAR IN PAGINILE 

CĂRȚILOR DE ISTORIE...
Am solicitat și opinia tinerei Ste- 

liana Drăguța, muncitoare bobina
toare la întreprinderea „Romlux".

— Ce pot eu să doresc altceva 
mai mult decît pacea ? Ca munci
toare, vreau pace pentru că noi. 
muncitorii de pe pămînt, dorim să 
trăim ca frații, să muncim și să 
trăim în înțelegere. Ca soție și ca 
mamă vreau pace, pentru ca fami
lia ce am întemeiat-o să se bucure, 
de toate binefacerile unui trai fără 
teama de Tăzboi. Doresc pace, pentru 
a-mi putea crește copiii,în liniște, 
pentru a-i educa și a-i face oameni 
de nădejde. Dîndu-le viață am făcut 
un legămînt : să lupt din toată ființa 
mea pentru viața lor, pentru viitorul 
lor fericit. Iată temeiurile profunde 
care m-au determinat să mă pronunț 
din tot sufletul pentru pace și să 
mulțumesc din inimă scumpului nos
tru conducător, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce face ca să fie pace pe 
pămînt,

— Ce gindește un constructor ? — 
l-am întrebat pe maistrul Gigi Bo- 
roș, de la întreprinderea an
trepriză de construcții, montaje me
talurgice și reparații.

— Noi. constructorii, sîntem legat) 
prin toată viața și munca de idea
lurile păcii. Tot ceea ce înălțăm — 
fabrici, uzine, locuințe — facem pen
tru ca să dureze în timp, să slu
jească oamenilor, vieții, progresului. 
Noi nu construim pentru ca opera 
mîinilor și minților noastre să se 
transforme într-o zi în praf și pul
bere. Iată de ce, împreună cu to
varășii mei de muncă, am pri
mit cu mare bucurie și cu un 
sentiment de adincă mindrie pa
triotică noua inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Hotărirea Româ
niei de a reduce, cu 5 la sută, ar
mamentele, efectivele și cheltuielile 
militare, hotărire intărită acum prin 
voința întregului popor, reprezin
tă un act de amplă rezonanță 
națională și internațională, care 
răspunde pe deplin imperativelor 
momentului de fată.

UN DA CU VALOARE 
DE ANGAJAMENT

La întreprindereadeutilaj petrolier 
am stat de vorbă cu șeful secției 
sculărie, Constantin Olteanu, 
„Erou al Muncii Socialiste". Din

£

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. condusă de I. V. Kapito
nov. deputat in Sovietul Suprem, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S.. continuindu-șl vi
zita in tara noastră, a fost oaspe
te al județelor Prahova și Brașov. 
Cu acest .prilej, au avut Ioc Între
vederi cu reprezentanți ai organe
lor de partid și de stat din cele 
două județe, au fost vizitate obiec
tive economice, social-culturale. tu
ristice.

Miercuri. Ia întreprinderea de au
tocamioane din Brașov s-a desfășu
rat un miting al prieteniei româno- 
sovietice. în cadrul căruia au luat 
cuvintul Valeriu Diaconescu. direc
torul general al unității. Haralambie 
Simion. maistru. Dumitru Calancea, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, președintele Consi
liului popular al municipiului Bra
șov. si I. V. Kapitonov, șeful dele
gației sovietice. Evocînd tradiționale
le relații de prietenie dintre po
porul român și popoarele Uniunii So
vietice. vorbitorii au evidențiat suc
cesele pe care oamenii muncii din 
cele două țări le obțin in îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. și aie Congresu

lui al XXVII-lea al P.C.U.S.. în e- 
dificarea socialismului și comunis
mului. A fost exprimată, totodată, 
dorința comună de a se aprofunda 
și diversifica colaborarea româno- 
sovietică ne multiple planuri, pe 
baze reciproc avantajoase. în inte
resul țărilor noastre, al, cauzei so
cialismului si păcii.

Reliefind solidaritatea militantă, 
colaborarea rodnică dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, conlucrarea 
fructuoasă dintre guvernele, parla
mentele. organizațiile de masă si ob
ștești din România și Uniunea So
vietică. vorbitorii au subliniat con
tribuția hotărîtoare a convorbirilor și 
înțelegerilor convenite cu prilejul în
tîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. ' si tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S.. la întărirea priete
niei si extinderea colaborării dintre 
țările si popoarele noastre.

A. fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

ORADEA
(Urmare din pag. I)
In perioada 1966—1985 s-au 
construit în municipiu 
44 610 apartamente, ceea ce 
înseamnă că aproape 70 la 
sută din populație stă în 
apartamente .noi.

— Construcțiile de lo
cuințe înaintează intr-un 
ritm intens — ne spune 
Gheorghe Groza, primarul 
Oradei. Si nu doar cele de 
locuințe. In zona unde se 
află acum sala polivalentă 
și Casa științei și a teh
nicii pentru tineret, se 
construiește un centru* 
sportiv și de agrement cu 
opt bazine, vestiare, zece 
terenuri de tenis, o bază 
nautică și alte dotări. Se 
draghează Crișul. Se ter
mină o centrală telefonică 
în zona Dimitrie Cantemir. 
Se va extinde Spitalul ma- 
temo-infantil cu 250 de 
paturi. Extindem rețeaua 
de apă geotermală în lo
cuințe, celor 8 000 de apar
tamente care beneficiază 
de pe acum de ea urmind 
să li se adauge altele. In 
cartierul Ioșia ea se va 
utiliza în treapta a doua, 
după ce va fi cedat o parte 
din energie industriei.

...Se lasă amurgul. La 
biblioteca județeană, afla
tă in centrul Oradei — în
tr-o clădire din secolul al 
XIX-lea, cu parchete în
crustate, cu sobe de por
țelan — aflăm de la tova
rășa Maria Budura. direc
toarea așezămîntului de 
cultură, că acesta posedă 
peste o jumătate de milion 
de cărți — după ce, acum 
34 de ani, a plecat la drum 
cu 6 000. Iată un incunabul 
dintre cele patru care se 
pot afla aici. „Liber chro- 
nicorum", tipărit la Nilren- 
berg în 1492. La pagina 272 
scrie că „Valachi genus 
italicus sunt" — românii 
sint romani. Iată „îndrep
tarea legii", tipărită la 
Tirgoviște in 1562 și. după 
cum reiese din adnotațiile 
de pe filele ei, folosită in 
părțile Bihorului. în Jocul

50 DE MILIARDE DOIARI

ROMÂNIA A PROPUS 
REDUCEREA CHELTUIELILOR 
MILITARE CU

5 la sută
ceea ce reprezintă pe plan mondial

Cu mai puțin de o treime din această 
sumă (15 miliarde) s-ar asigura 
creșterea cu

a producției agricola permițind 

satisfacerea cerințelor a

i 500 MILIOANE
de oameni din țările slab dezvoltate

50-70 LA SUTĂ

nou cuvinte pline de mindrie des
pre realizările întreprinderii, despre 
proiectele de viitor, sentimentele de 
recunoștință ale colectivului de aici, 
ca și ale intregului popor față de 
neobosită activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru a 
înlătura primejdiile din calea păcii.

— Din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, președintele Repu
blicii — continuă Constantin Ol
teanu — poporul nostru. a, dovedit 
că este posibil să se" întreprindă pași 
concreți în direcția reducerii arma
mentelor. efectivelor si cheltuielilor 
militare. Puternicul ecou internațio
nal al referendumului demonstrează 
aprecierea deosebită a cercurilor largi 
ale opiniei publice fată de acțiunea 
întreprinsă de țara noastră, arătînd 
că se dorește ca aceasta să fie ur
mată și de alte state. Acest lucru ar 

. . însemna un mare ciștig pentru ome
nire,: deschizindu-se perspective con
crete dezarmării, făuririi unei lumi 
fără arme și fără războaie. Aseme
nea referendumuri, ținute în diverse 
țări, ar însemna șanse în plus 
pentru supraviețuirea . planetei.

In ziua de 23 noiembrie, la Tîr- 
goviște. unul din cei mai tineri 
participanți la referendum a fost 
Magdalena Gheorghe, elevă în clasa 
a 8-a la Școala generală nr. 2.

— Ce crezi, Magdalena, de inițiati

va. unică in lume, ca la referendum 
să fie consultați și tinerii de 14—18 
ani 1

— Pacea este un lucru minunat. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
și-a început activitatea revoluționară 
la o virstă atit de fragedă, s-a gindit 
că și noi, tinerii, putem să fim con
sultați într-o asemenea problemă vi
tală. Inițiind asemenea acțiuni pentru 
pace, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
gîndește la apărarea vieții noastre, la 
asigurarea condițiilor pentru a crește 
în liniște și a deveni cadrele de nă
dejde de miine, de care va avea 
nevoie țara noastră. Și vrem să spu
nem marelui nostru conducător, că 
noi. tinerii, nu l-am dezamăgit. La 
referendum am spus cu toții DA.

...Un DA de consistența oțelu
lui ; un DA ferm de la înălțimea 
schelelor noilor construcții ; un DA 
hotărit pentru folosirea științei și 
tehnicii numai în slujba păcii, spre 
binele oamenilor; un DA convins 
al făuritorilor de noi și noi utilaje 
destinate valorificării bogățiilor pa
triei, creșterii standardului de viață 
al poporului nostru ; un DA pu
ternic pentru înălțarea și înflorirea 
patriei; un DA cu limpezimi de 
cristal de pe băncile școlilor, unde 
sint educați copiii României socia
liste in spiritul dragostei de țară, al 
voinței nestrămutate de a trăi in 
pace și înțelegere cu toate popoarele.

Pâmînturi renăscute

- o filă de
legilor habsburgice. pînă 
pe la jumătatea secolului 
trecut. Iată celebra i.Carte 
românească de învățătură", 
scoasă de Varlaam, la Iași, 
în 1643. Și iată cea mai 
bogată colecție de tipări
turi și manuscrise ale Sco
lii Ardelene. Și iată... dar 
spațiul este limitat...

S-a înserat. Mergem la 
teatru și vedem un act din 
..Amadeus" de Peter Shaf
fer. Sala este una dintre 
cele mai frumoase săli de 
teatru din țară, iar colec
tivul poate evolua oricind. 
cu succes, pe scenele bucu- 
reștene. Luni, sala este a 
Filarmonicii. Examinăm 
repertoriul, cercetăm hu
mele dirijorilor și soliști
lor, Aproape ca al Filar
monicii bucureștene. Seri 
de poezie, premiere absolu
te. un public statornic, 
turnee unde se fac regulat 
săli pline...

...La „înfrățirea", schim
bul al doilea se apropie de 
sfîrșit. Străbatem halele 
imense în cate activitatea 
este la fel de susținută ca 
în cursul zilei. îi cunoaștem 
pe lăcătușii Dumitru Pe- 
tricău, Gavril Duma. Con
stantin Chirilă. Mihai 
Popa. pe electricienii 
Viorel Anton. Ladislau 
Horvăth, loan Dimiș, 
Gheorghe Veselea, pe in
ginerii electronist! loan 
Smaus, Remus Cote, Octa
vian Tîmpău. Producția 
modernă a „înfrățirii" o 
sitijează printre unitățile 
de virf din ramura con
structoare de mașini. La 
ora actuală, fabrica pro
duce la nivelul tehnicii 
mondiale. Prin suprapune
rea operațiilor, de pildă, 
linia de transfer pentru 
confecționarea corpurilor 
de pompă produce unul la 
fiecare minut „Clasic", el 
se execută in două ore...

Vom petrece apoi cîteva 
ore pe platforma de vest a 
municipiului, inima indus
trială a Oradei. încet încet 
se sting luminile, sint tot 
mai rara ferestrele lumi-

istorie contemporană
nate. Se retrag tramvaiele, 
pe străzi se înstăpîneste 
liniștea. Doar inima indus
trială continuă să bată cu 
putere. Intre 1966 și 1985 
s-au realizat în municipiu 
investiții în valoare de 
aproape 40 de miliarde de 
lei. sporindu-i forța într-o 
proporție despre care ne 
facem o idee dacă punem 
alături cîteva cifre. Iată : 
in anul 1986 se produce de 
peste 8 ori mai multă alu
mină decît în 1965 : se pro
duc de aproape două ori 
mai multe lacuri și vopse
le ; de peste patru ori mai 
multe țesături ; de trei ori 
mai multe tricotaje : de 
două ori și jumătate mai 
multă încălțăminte ; și — 
am păstrat la urmă aceas
tă cifră — de 14 ori mai 
multe mașini-unelte ! Este 
o forță industrială Oradea 
— mai ales dacă adăugăm 
la această sumară listă 
energia electrică, industria 
alimentară, metalurgia, in
dustria de medicamente, 
industria lemnului, mica 
industrie.

La Fabrica de zahăr, in
stalații uriașe. oameni 
puțini. în 1984, vecinii de 
la Combinatul de prelucra
re a lemnului au apelat la 
atelierul lor de turnătorie 
ca să li se confecționeze un 
însemn mare al „Ordinului 
Muncii" clasa I care li se 
conferise in întrecerea so
cialistă. Directoarea, ing. 
Elena Zahan. ne povesteș
te rizînd :

— Cînd mă duc în ate
lier să văd ce au făcut, 
băieții îmi arată două 
decorații. „Ce-i cu a 
doua 7“ — întreb. „Păi. to
varășă directoare, pentru 
noi". „Cum așa. măi 
„La anul ii luăm și noi. 
nu se poate !“.

— Și?
— Anul următor. în 1985. 

ni s-a conferit și nouă 
pentru rezultatele din 1984. 
Știau băieții ce fac.

Vedem, pentru prima 
oară, o instalație de tele
viziune pentru urmărirea

producției în toată unita
tea. Sint 12 camere de luat 
vederi și 28 de monitoare. 
La hala de spălare, de 
pildă, operatorul Florian 
Cosman urmărește pro
cesul pe trei monitoare si 
acționează panoul de co
mandă în consecință, tn 
perfectă cunoștință de 
cauză.

...Se face ziuă. O sirenă 
spintecă liniștea — este o 
mașină a Salvării. Pe 
urmele ei. ajungem la spi
talul nou. Clinica moder
nă, cu 800 de paturi, ni se 
înfățișează — de vină să 
fie „impresiile industriale" 
recente ? — ca o fabrică 
de sănătate. Oradea dispu
ne de unul dintre cele mai 
modeme spitale din țară 
— lucru confirmat și prin 
aceea că nu de mult a fost 
gazda Simpozionului na
țional de neurochirurgie. 
Din prezentarea doctorului 
Pop Eugen, directorul ad
junct. reținem că spitalul 
are patru secții de boli in
terne, una de cardiologie, 
două secții de chirurgie, 
una de neurochirurgie, 
altele de oncologie, derma
tologie. O.R.L., oftalmolo
gie. ortopedie șl două sec
ții de terapie intensivă. 
Asigură asistența de ur
gentă in municipiu și în 
zonă. Are zece săli de ope
rații. blocuri operatorii 
moderne, laboratoare, este 
cuplat cu policlinica. Aici, 
organizarea, comportamen
tul față de bolnav, o- 
perativitatea sînt exem
plare. Se pot învăța mul
te. La plecarea noastră, 
doctorul Dumitru Mohanu 
se pregătea pentru o inter
venție pe creier sub mi
croscop...

Mai trec o dată prin 
cartierul feroviar. în fața 
gării, cîteva blocuri pati
nate. acoperite de verdea
ță. Ce modeste ar părea 
dacă, printr-o minune, 
cineva le-ar duce pe bu
levardul DecebaJ 1 Și ce 
falnice, ce mîndre apăreau 
acum vreo douăzeci de 
ani..»

Galea Melnikova — obraz fru
mos, învăpăiat de o lumină aparte, 
ochi fascinanți. precum in picturile 
Iui Tonitza — ne primește cu zim- 
bet cald în liniștea casei.. Observăm 
că așteaptă un copil.

— Ce V-ați dori : băiat ori fată ?
Apare și soțul. Serghei. lăcătuș in 

sovhozul Povadinski, raionul Do
modedovo — raion membru colec
tiv al Asociației de prietenie sovie- 
to-română. Ca si sovhozul amintit, 
de altfel. Cel care răspunde la în
trebare este Serghei :

— Băiat sau fată, ce-o vrea Ga
lea. numai sănătate să fie pentru 
toti.

Galea — studentă la seral, la un 
institut de artă — tine să ne arate 
casa. Casa ? O vilă cochetă, cum 
șint cu zecile in jur. Materialul de 
construcție — prefabricatele din 
beton și, mai ales, lemnul. Lumină 
electrică, apă.1 telefon, gaze, tele
vizor... Urmăm gazda pe scara de. 
brad sau pin ori poate de mestea
căn. și. dintr-una din încăperile de 
sus. privim centrul micii așezări 
infiripate in urmă cu mai puțin de 
trei decenii.

— Acolo era baltă... Si mai 
departe, tot baltă... Colo, un pilc 
de mesteceni.... Si iar mlaștină... 
Acum...

Surprindem o sclipire de mindrie 
în ochii lui Alexandr Marcovici 
Buianov, directorul unității. Om 
care, precum atîția alții, mii. poa
te chiar sute de mii ca el. a în
ceput munca aici. în zona fără cer
noziom, ca lăcătuș, în urmă cu 27 
de ani. Mlaștini și iar mlaștini. „Se 
împotmoleau pînă și tractoarele..." 
A început ca lăcătuș, a muncit, a 
îndurat greul cel mai greu pentru 
învingerea mlaș
tinilor, a învățat 
la zi Ia faculta
tea de mecanică
— „o bătălie de o 
asemenea aspri
me. pentru cîști- 
garea acestor pă- 
minturi. nu se poate concepe fără 
o formidabilă forță mecanică" — 
și iată-1 director al sovhozului Po
vadinski.

Vizităm sovhozul și împrejurimi
le lui. Spune directorul :

— Mlaștină era și unde-i sediul 
nostru. Si unde-i casa de cultură. 
Si unde-i dispensarul, și creșa, și 
cantina. Numai la „Casa elevului - 
și la clubul familial ..Ivan și Maria"
— pe tisa căruia se află sculptate 
siluetele a două ființe umane: un 
bărbat și o femeie — era o ridică- 
tură. Acolo am mai păstrat cîteva 
izbe vechi, să învețe istorie cei mici.

O istorie pe viu, cum se mai 
spune...

Pe lacul creat de mina omului, 
aflat la cițiva pași de casa lui Ser
ghei și a Galei, cîteva lebede albe 
se plimbă cu grație. Așteaptă copiii 
de la școală care, totdeauna, au in 
buzunare cite . un coltuc de pîine 
pentru ele. Curind. curînd. la acest 
ritual se va alătura si băiatul ori 
fata tinerei familii căreia i-am tre
cut pragul.

11 intrebăm pe Alexandr Buianov: 
— Cine construiește aceste case? 
— Sovhozul. Tot el acoperă și 

cincizeci la sută din valoarea lor. 
Restul plătesc potrivit unui con
tract, in rate, timp de 25 de ani, 
cei cărora Ie repartizăm. Adică, oa
menii care lucrează în sovhozul 
nostru.

...Acolo era baltă, dincolo un pîlc 
de mesteceni, iar mai departe iar 
mlaștină... Imaginea arhetip a Pă- 
minturilor fără cernoziom. Din cele 
peste 200 de milioane de hectare 
arabile ale Uniunii Sovietice, zona 
lipsită de cernoziom cuprinde 
circa 50 milioane de hectare. 
Limita nordică atinge țărmuri
le polare, cea sudică se apro
pie de paralela 50. Caracteristica 
acestor soluri? Exoes de aciditate și 
de umiditate. Mii de localități pre
făcute in cenușă de tăvălugul celui 
de-al doilea război mondial. Oa
menii s-au întors să constru
iască uzine, să scape de amin
tirile grele, să uite. Cînd după 
anii ”70 s-a pornit ofensiva recu
ceririi pentru agricultură a acestor 
imense teritorii, s-a văzut din ca
pul locului că este vorba despre o 
bătălie de anvergură, aspră, nu 
ușor de ciștigat.

— Aici cu ce s-a început. Ale
xandr Buianov ?

— Cu ce s-a început peste tot : 
cu drumurile ! Altfel nici nu ne 
puteam apropia de aceste terenuri. 
Poate că odată și odată cineva va 
avea ideea să scrie o epopee despre 
eroismul celor care au construit si 
construiesc rețeaua de comunicații 
in „pustietățile" ce păreau atit de 
ostile vieții omului, muncii lui.

Doar o singură adăugire Ia argu
mentul lui Alexandr Buianov : in 
ultimii ani. numai pentru zonele 
lipsite de cernoziom au fost con
struite peste 60 000 kilometri de 
drumuri. O dată și jumătate încon
jurul pămintului la ecuator...

— Apoi, cu ce s-a continuat ?
— Apoi, au urmat casele. Cind 

spun case, mă gindesc la locuințe, 
școli, creșe. cluburi. dispensare, 
poștă, magazine, frizerii, coafură, 
librării etc...

înșiruirea aceasta poate fi sus
pectată de monotonie. Pentru cei 
care trăiesc zi de zi clipele de ge
neză a unor mari întinderi de pă-

Însemnări de călătorie 
din Uniunea Sovietică

mint. unele lăsate în părăsire ani și 
ani, are o semnificație cu adevărat 
de epopee. Cum să-i aduci inapoi 
pe omul care a avut șansa să sca-r 
pe cu viată in război, aici, unde a 
lăsat in urmă o amintire grea, o 
dramă ? Cum să-i convingi pe alții 
să vină, 6ă dea prima și cea mai 
dură bătălie cu mlaștinile, cu no
roaiele, cu depărtarea de oraș, cu 
lipsa de confort a oricărui început 
de „ofensivă" ? Ce faci și ce tre
buie să mai faci pentru a-i ajuta să 
prindă dragoste pentru locurile a- 
cestea, cum să acționezi pentru a 
prinde rădăcini trainice, pentru toa
tă viața ?

Zona lipsită de cernoziom are ne
voie de oameni — iată rezultanta 
tuturor acestor întrebări. Iar cînd 
directorul sovhozului spunea că 
după drumuri au urmat (sau s-au 
construit in paralel !) casele, la 
oameni se gindea. Numai în ulti
mii zece ani statistica arată că. in 
asemenea locuri, s-au construit 
46 milioane de metri pătrați 
de suprafață locativă. Cit ar veni 
asta ? Statisticienii au socotit că ar 
echivala cu numărul de apartamen
te a. trei orașe cu cite un milion de 
locuitori fiecare. Si incă nimeni nu 
se încumetă să afirme că bătălia a 
fost cîșțigată pe deplin. Ea se află 
in plină si fierbinte desfășurare.

— Alexandr Buianov, aminteați 
mai adineauri de rațiunile care 
v-au îndemnat să faceți „la zi“ fa
cultatea de mecanică.

— Si pot argumenta că lucrurile 
stau așa cum am spus. Adică : fără 
o dotare tehnică de nivel, deci fără 
forță mecanică minuită de om 
se-nțelege, cucerirea acestor pă- 
minturi ar fi un nonsens, o utopie. 

Unitatea noastră, 
de exemplu, este 
profilată pe zoo
tehnie. Avem 
4 000 vaci de lap- 
te, care au ajuns 
să dea, în medie 
fiecare, 3 750 litri 

pe an. Sînt unități care ne intrec 
in raion și de aceea ne străduim 
și noi să le ajungem din urmă. Ei 
bine, efectivul acesta de animale, 
plus terenurile agricole cultivate 
nu numai cu furaje, ci și cu dife
rite culturi, plus lucrările de dese
cări, de irigare a 2 500 hectare, de 
ameliorare și combatere a acidită
ții, de realizare a rețelei de dru
muri etc., au cerut utilaje, utilaje 
și iar utilaje. Dintre cele mai di
verse, dintre cele mai adecvate 
terenurilor de aici.

O succintă retrospecție pe ultimii 
zece ani, asupra „forței mecanioe". 
destinată de statul sovietic zonelor 
lipsite de cernoziom : au fost in
vestite in acest teritoriu aproape 
70 miliarde de ruble. In ce s-au 
convertit ele ? E greu, dacă nu im
posibil să facem un inventar com
plet. Să reținem esențialul : colho
zurile si sovhozurile de aici au fost 
înzestrate cu 653 000 tractoare. 
158 000 combine pentru recoltarea 
cerealelor. 353 000 autocamioane, 
numeroase alte utilaje, echipamen
te. La circuitul productiv au fost 
racordate — și dau recolte ! — pes
te 2,5 milioane de hectare de tere
nuri desecate. Irigațiile sînt deja 
o realitate pe o suprafață de peste 
700 000 de hectare. în.această ordi
ne de idei, obiectivele pînă în 1990, 
stabilite la Congresul al XXVII-lea. 
sînt deosebit de îndrăznețe : alte 
46 miliarde de ruble sint alocate 
pentru investiții capitale. Zona va 
primi alte sute de mii de tractoa
re. combine, autocamioane. In nu
mai cinci ani urmează să fie neu
tralizate cu var incă 21 milioane de 
hectare de soluri acide, desecate 
incă 1,2 milioane hectare...

— In această ofensivă sint cu
prinși in continuare si oamenii care 
trăiesc aici, in sovhozul Povadinski. 
remarcă Alexandr Buianov.

— De ce ați apăsat pe cuvintele 
in continuare ?

— Pentru că unii mai pot spune 
că greul, aici, a trecut. Am făcut 
drumurile, casele, tot ce trebuie 
pentru om, dăm producție.... Eu 
gindesc altfel. Da. s-au realizat toa
te acestea. Dar mai departe urmea
ză tot producția. Trebuie să depă
șim bariera de 4 000, apoi de 5 000 
litri lapte de la fiecare vacă fura
jată. Și incă nu ne putem opri aici. 
Trebuie să mărim fertilitatea pă
mintului și ne așteaptă o muncă de
loc ușoară in privința ameliorării, 
a desecărilor, a irigațiilor. E mult 
de lucru pentru noi și pentru cei 
care vin după noi. Dar si neasemuit 
de frumoasă e<ste această bătălie 
pentru piinea de fiecare zi de pe 
masa tării. Eu nu am fost in Româ
nia. dar tovarășii mei care au fost 
mi-au spus că si la dv. preocupări
le pentru dezvoltarea continuă a a- 
griculturil sînt deosebit de serioase. 
Vă dorim succes și... la revedere, in 
România.

Trecem din nou prin fata casei 
lui Serghei si a Galei. Pe iacul din 
fata casei lor toate lebedele au ve
nit Ia mal, unde copiii, abia sosiți 
de la școală, le hrănesc cu imensă 
bucurie. în lumina calmă de octom
brie splendidele exemplare albe, 
cu gîturile lungi, armonios arcuite, 
par și mai frumoase în legănarea 
lor pe oglinda lacului făurit de 
superba mină omenească.

Iile TANĂSACHE
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Expresie elocventă a voinței de pace 
și dezarmare a întregului popor român

Hotărirea României de a reduce unilateral cu 5 la 
sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare, 
luată la inițiativa președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și aprobată de întregul nostru 
popor, care la referendumul din 23 noiembrie s-a 
pronunțat ,printr-un DA ferm în favoarea dezarmării 
și păcif, continuă să fie reflectată de mijloacele de 
informare în masă de peste hotare. Este subliniată 
voința nestrămutată o intreaii noastre națiuni de a 
participa activ, cu toate forțele, la lupta pentru

dezarmare, pentru pace, pentru "făurirea unei, lumi 
în care popoarele să colaboreze pașnic pentru viito
rul luminos al tuțuror. Acestea au relevat, de ase
menea, apelul adresat de președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tuturor statelor și po
poarelor, șefilor de state și guverne, parlamentelor, oa
menilor politici de pretutindeni de a-și uni eforturi
le și a acționa pentru oprirea cursei iraționale a înar
mărilor, pentru a se trece la măsuri concrete de 
dezarmare.

La temelia securității internaționale- 
măsuri reale de dezarmare, 

de promovare a păcii și colaborării
Intervenția reprexentantului român in Comitetul politic 

al Adunării Generale a O.N.U.
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„DEZVOLTAREA Șl ÎNTĂRIREA BUNEI 
VECINĂTĂȚI ÎNTRE STATE”

rezoluție inițiată de România adoptată în Comitetul
al Adunării Generale a O.N.U.

PRESA ȘI POSTURILE DE TE
LEVIZIUNE POLONEZE au rela
tat despre referendumul desfășurat 
la 23 noiembrie in România. în le
gătură cu reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efeotivelor și chel
tuielilor militare. „Inițiativa redu
cerii unilaterale a potențialului 
militar. aL-României — se- relevă-— 
a fost prezentată la Congresul al 
III-lea al oamenilor - muncii și 
aprobată. de organele superioare de 
partid și de stat. în urmă cu cîteya 
săptămini, o hotărîre în această 
problemă a fost luată și de Marea 
Adunare Națională. Ca urmare a 
acestei reduceri, efectivul forțelor 
armate va fi diminuat cu circa 
10 000 militari. Armamentele ur
mează să fie reduse cu aproxima
tiv 250 tancuri și mașini blindate. 
130 tunuri și aruncătoare de mine 
și 26 avioane și elicoptere de luptă. 
Cheltuielile militare vor fi reduse 
cu 1,35 miliarde lei. Așa cum a de
clarat. la marea adunare populară 
de la 21 noiembrie din București 
președintele Nicolae Ceaușescu, „a- 
ceasta nu va influența negativ ca
pacitatea de apărare a României".

Informind despre referendum, 
televiziunea poloneză a prezentat 
imagini de la întreprinderea „23 
August", unde au votat președintele 
Nicolae Ceaușescu și • tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Ziarul sovietic „PRAVDA" șt a- 
genția de știri T.A.S.S. au relatat 
despre referendumul din România, 
relevînd că, „în cadrul referendu
mului care a avut loc la 23 noiem
brie, în România a fost aprobată 
inițiativa privind reducerea cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare ale acestei 
țări". .

Ziarul cehoslovac „RUDE PRA- 
VO“. relatînd despre referendum, 
sublinia : „Presa din București a 
făcut cunoscute rezultatele refe
rendumului privind propunerea de 
reducere cu 5 la sută a armamen
telor, efectivelor și cheltuielilor 
militare ale Republicii Socialiste 
România. Referendumul în legătu
ră cu această problemă a avut loc 
la 23 noiembrie și propunerea a 
fost aprobată de toți participanții 
— 99,99 la sută din numărul total 
al celor înscriși pe listele electo
rale".

La rîndul său, ziarul „MLADA 
FRONTA" relevă că „la referen
dumul care a aviit loc în România 
la 23 noiembrie a fost aprobată 
propunerea de reducere cu 5 la 
sută a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare ale acestei 
țări".

Ziarul ungar „NEPSZABAD- 
SAG“, sub titlu] „Referendumul 
din România", anunța rezultatul 
votului popular de la 23 noiembrie, 
iar într-o relatare anterioară a a- 
nunțat că la vot au participat 17 
milioane de cetățeni, între care și 
tinerii între 14 și 18 ani, care au 
fost chemați să spună DA viito
rului lor pașnic.

POSTURILE DE RADIO si TE
LEVIZIUNE UNGARE' au. relatat, 
de asemenea, despre referendum.

într-o corespondentă transmisă 
I din București, intitulată „România 

votat pentru reducerea arma

mentelor", ■, ziarul ..NEW YORK 
TIMES" scrie : Președintele 
Nicolae Ceaușescu a lansat un apel 
președintelui Reagan și conducăto
rului sovietic Mihail Gorbaciov „să 
iacă un gest" pentru reducerea ar
melor nucleare și încheierea unui 
acord sovieto-american asupra de
zarmării. Conducătorul Partidului 
Comunist Român a făcut acest apel 
intr-o emoționantă discuție, neor
ganizată.. cu ziariștii străini după 
ce și-a dat votul în cadrul unui 
referendum național pentru apro
barea hotărîrii privind reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efec
tivelor și cheltuielilor militare ale 
României — relevă ziarul ameri
can, citind din declarația făcută de 
președintele României. „După cum

Presa internațională 
despre semnificația 

referendumului de la
23 noiembrie

vedeți, poporul româp votează pen
tru pace", a declarat președintele 
Nicolae Ceaușescu ziariștilor, după 
ce și-a pus semnătura pe buletinul 
de vot al referendumului. „Si am 
dori ca toate popoarele lumii să 
voteze pentru pace. Puteți să spu
neți președintelui S.U.A.. Ronald 
Reagan, și secretarului genera] al 
C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gorbaciov. 
că tineretul, copiii și poporul român 
doresc cu toții pacea. Copiii — și 
sovietici, și americani — toate po
poarele doresc pacea și așteaptă să 
se facă un gest în această direcție, 
în acest an sau în anul viitor, să 
se renunțe la armele nucleare, să 
se ajungă la înțelegeri. Să facem 
ea Europa, America, Africa, toate 
continentele, toate popoarele să tră
iască în pace, fără arme nucleare", 
a spus președintele României.

Hotărîrea României de a reduce 
cu 5 la sută armamentele, efecti
vele și cheltuielile militare, apro
bată în unanimitate de participan- 
ții la referendumul din 23 noiem
brie. este apreciată de presa vene- 
zueleană ca un eveniment deosebit 
de important, singular si, în aceiași 
timp, un exemplu demn de urmat 
de către alte state.

în articolul intitulat „Românii 
votează în cadrul unui referen
dum pentru reducerea cheltuielilor 
militare", ziarul „EL NACIONAL", 
după ce pune în evidență inițiati
va de pace a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, aprobată in una
nimitate de către popor, sublinia
ză semnificațiile, atît pentru țara 
noastră, cît și pe plan internațio
nal, ale acestei măsuri deosebite a 
României.

„El Nacional" subliniază, de ase
menea, importanta și semnificația 
cuvintării rostite de președintele

Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară ce a avut loc în 
București înaintea referendumului, 
redind, din conținutul acesteia, idei 
care reflectă încă o dată voința 
fierbinte de pace a României, 
'hotărîtă să-și făurească liberă și 
stăpînă pe destinele. sațe viitorul 
luminos.

Principalele ziare, posturile de 
radio și televiziune mexicane au 
acordat o mare importanță refe
rendumului care a avut loc in 
România la 23 noiembrie. t

Ziarul „EL NACIONAL" a pu
blicat pe prima pagină un articol 
intitulat „Referendum în România 
pentru reducerea cu 5 la sută a 
forțelor sale militare — decizie 
unilaterală la propunerea președin
telui Nicolae Ceaușescu".

Se precizează că referendumul, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră entuziastă, „constituie o nouă 
expresie a democrației muncito
rești revoluționare din România".

Ziarul vest-german „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" evidențiază 
într-un articol faptul că Româ
nia este prima tară socialistă care 
trece la consultarea directă a 
populației, printr-un referendum, 
în probleme de cea Inai mare în
semnătate pentru interesele țării. 
Se menționează, de asemenea, că 
referendumul de la 23 noiembrie 
demonstrează democrația nemijlo
cită, rezultatele sale punînd în evi
dență dorința României de a-și 
aduce contribuția la pace și dezar
mare.

Sub titlul „Românii aprobă re
ducerea armamentelor", ziarul 
„BANGLADESH OBSERVER" a 
publicat un articol în care, după 
ce este prezentată atmosfera entu
ziastă în care s-a desfășurat refe
rendumul, se subliniază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat corespondenților străini : 
„După cum vedeți, poporul român 
votează pentru pace. Și am dori 
ca toate popoarele lumii să voteze 
pentru pace. Puteți să spuneți pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 
și secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, că ti
neretul, copiii și poporul român 
doresc cu toții pacea.

Copiii — și sovietici, și ameri
cani — tpate popoarele doresc 
pacea și așteaptă să se facă un 
gest în această direcție, în acest 
an sau în anul viitor, să se renunțe 
la armele nucleare, să se ajungă la 
înțelegeri".

„România : Referendum asupra 
reducerii forțelor armate" se inti
tulează articolul din ziarul mo- 
zambican „NOTICIAS" în care se 
arată că cetățenii români cu drept 
de vot au participat duminică la 
un referendum asupra reducerii cu 
5 la sută a trupelor, armamente
lor și-cheltuielilor militare, iniția
tivă luată de președintele 
Nicolae Ceaușescu. După cum s-a 
anunțat, se spune în articol, parti
ciparea la referendum a fost de 
99,99 la sută, aceasta fiind o nouă 
expresie a democrației muncito
rești revoluționare a României.

(Agerpres)

pres). — Comitetul Politic al Adu
nării Generale a O.N.U.’ examinează 
in prezent punctele ordinii de zi re
lative la securitatea internațională. 
Dezbaterile, ce pun în evidență în
grijorarea profundă a statelor față 
de situația internațională actua
lă, necesitatea întreprinderii unor 
măsuri urgente pentru întărirea 
păcii și securității în lume, benefi
ciază în acest an de inițiativa a zece 
state, socialiste, între care și Româ- 
nia, privind instaurarea unui sistem' 
cuprinzător de pace și securitate in
ternațională. Această inițiativă ur
mărește începerea unui dialog con
structiv. cu participarea.-tuturor sta
telor. menit să ducă la o nouă a- 
bordare a problemelor securității 
internaționale, potrivit realităților 
existente astăzi in lume.

în cuvîntul său, reprezentantul 
țărfi noastre a relevat că • securita
tea trebuie să aibă la bază un sis
tem de angajamente ferme din par
tea tuturor statelor, precum și mă
suri concrete de natură să ducă la 
excluderea forței și amenințării cu 
folosirea forței în relațiile intersta
tale, să ofere tuturor statelor ga
ranții depline că se află la adăpost 
de orice act de agresiune și se pot 
dezvolta liber, în condițiile unei largi 
colaborări internaționale.

Crearea unui sistem cuprinzător 
de pace și securitate internațională 
— a continuat vorbitorul — impune

adoptarea de măsuri hotărite pentru 
oprirea cursei înarmărilor și dezar
mate. ' in primul rind de dezarmare 

. nucleară, încetarea conflictelor mili
tare și soluționarea pe cale pașnică 
a problemelor litigioase dintre state, 
dezvoltarea unei largi cooperări in 
domeniile economic și tehnico-sttiin- 
țific, social și cultural, eliminarea 
subdezvoltării și soluționarea celor
lalte aspecte grave care caracteri
zează situația economică internațio
nală actuală.

în problemele dezarmării, dezba- 
.teril.e au relevat îndeosebi necesita
tea trecerii de la vorbe la fapte, de 
la declarații despre dezarmare la 
măsuri reale de oprire a cursei înar
mărilor și de reducere a armamen
telor. Au fOst prezentate măsurile 
de reducere unilaterală cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și chel
tuielilor milițare hotărite de țara 
noastră și semnificația politică a 
consultării întregului popor asupra 
acestor reduceri în cadrul referen
dumului de la 23 noiembrie.

Au fost prezentate, de asemenea, 
inițiativele și propunerile țării noas
tre vizind întărirea rolului Națiuni
lor Unite în dezvoltarea și preciza
rea principiilor de drept internațio
nal, îmbunătățirea capacității orga
nizației de a contribui la soluționa
rea pe cale pașnică a conflictelor 
intre state, la eliminarea subdezvol
tării și făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

pentru problemele juridice
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres).

— în comitetul pentru problemele 
juridice al Adunării Generale a 
O.N.U. a fost adoptat, prin consens, 
un proiect de rezoluție inițiat de 
România intitulat „DEZVOLTAREA 
ȘI ÎNTĂRIREA BUNEI VECINĂ
TĂȚI ÎNTRE STATE". Reflecting 
largul interes pe care această temă 
îl are î'ni'câdrul organizației mondiale, 
un num^r'de 34 de state, reprezen- 
tînd toate regiunile geografice, s-au 
asociat în' 'calitate de coautori la 
proiectul";de rezoluție prezentat de 
România.

Rezoluția reafirmă hotărîrea tutu
ror popoarelor lumii de a trăi in pace 
și bună vecinătate, apreciindu-se că 
există condiții deosebit de favorabile 
pentru o colaborare reciproc avan
tajoasă între țările vecine in multe 
domenii și sub diferite forme, iar 
dezvoltarea unei asemenea cooperări 
poate exercita o influență, favorabilă 
asupra ansamblului relațiilor inter
naționale.

Totodată. în rezoluție se subli
niază că marile schimbări de ordin

politic, economic și social, precum 
și progresul științific și tehnologic 
duc Ia o interdependentă fără pre
cedent între națiuni și conferă noi 
dimensiuni bunei vecinătăți in con
duita statelor, făcînd să crească ne
cesitatea dezvoltării și consolidă
rii ei.

O prevedere importantă a proiec
tului de rezoluție este reafirmarea 
faptului că buna vecinătate este In 
deplină conformitate cu scopurile Și 
principiile O.N.U. și presupune res
pingerea oricărui act prin care se 
încearcă stabilirea de zone de In
fluență sau dominație.

Adunarea Generală a decis ca. In 
1987, să continue și să desăvîrșească 
operațiunea de identificare și clari
ficare a elementelor componente ale 
bunei vecinătăți, în cadrul unei 
subcomisii pentru buna vecinătate. 
S-a hotărit. de asemenea, ca pe or
dinea de zi provizorie a celei de-a 
42-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. să fie înscris punctul intitu
lat „Dezvoltarea si întărirea bunei 
vecinătăți intre state".

Conferința înțelegerii Naționale a Sindicatelor din Polonie

Reuniunea general-europeană de la Viena
Intervenția delegației rămâne

VIENA 26 (Agerpres). — în ple
nara reuniunii general-europene de 
la Viena, delegația română a prezen
tat poziția și inițiativele României 
privind necesitatea de a se trece de 
urgență la măsuri concrete de dezar
mare. Au fost evidențiate propunerile 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind adoptarea si punerea in apli
care a' unui - program complex de 
dezarmare, care, avînd în centrul său 
dezarmarea nucleară, să cuprindă 
măsuri de reducere a armelor con
venționale, clasice, pentru a se ajun
ge la reducerea lor cu cel puțin 25 
la sută pînă în anul 1990 și cu 50 la 
sută pină la sfîrsitul secolului.

Delegația română a relevat răs
punderea care revine țărilor euro
pene, necesitatea ca ele să fie mult 
mai active, să coopereze mai strîns 
în promovarea dezarmării, pentru 
eliberarea continentului de orice 
arme nucleare si trecerea la dezar
marea convențională. Delegația s-a 
referit, de asemenea, la decizia luată, 
în unanimitate, de poporul român, la 
23 noiembrie. în cadrul referendu
mului național, conform constituției 
țării, cu participarea si a tinerilor 
între 14 și 18 ani. privind reducerea 
cu 5 la sută a armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare ale 
României, ca expresie a opțiunii isto
rice a poporului român de a-și făuri 
un viitor al păcii si colaborării, de 
a-și realiza în liniște si deplină

securitate planurile sale de dezvol
tare.

A fost subliniată participarea ma
sivă si entuziastă a poporului român, 
sprijinul deplin acordat aoestei ini
țiative a președintelui tării, mărturie 
a atașamentului României față de 
cauza dezarmării și păcii, a colabo
rării . cu toate țările lumii.

Referindu-se Jfa mesajul transmis 
de președintele României șefilor de 
stat și de guvern din celelalte, state 
participante, prin care li s-a adresat 
chemărtea de a adopta, la rîndul lor. 
asemenea măsuri, de a-si uni efortu
rile și a acționa pentru opriijea cursei 
înarmărilor și trecerea la «dezarma
rea nucleară și convențiorșilâ. dele
gația română a exprimat speranța 
că și alte țări vor adapta, la mo
mentul oportun, chiar înainte de în
cheierea unor acorduri generale de 
dezarmare, măsuri unilaterale de re
ducere a armamentelor, efectivelor 
și cheltuielilor lor militare.

Totodată, delegația, română a subli
niat necesitatea ca reuniunea de la 
Viena să adopte — ca element esen
țial al dezvoltării procesului gene- 
ral-european — decizia de convocare 
a celei de-a doua etape a conferin
ței de la Stdpkholai, al cărei mandat 
să includă negocierea de măsuri de 
dezarmare, de reducere a armamen
telor. a forțelor armate și a cheltu
ielilor militare.

R.S.A.: Incidente la Soweto
PRETORIA 26 (Agerpres). — în 

ultimele 24 de ore. în Republica Sud- 
Africană s-au înregistrat nume
roase incidente în diverse zone ale 
țării. între militanți antiapartheid si 
forțele polițienești — .informează a- 
genția Reuter. Climatul cel mai ten
sionat s-a semnalat la Soweto, ma
nele gheto-negru unde' trăiește în

condiții mizere oca mai mare parte 
din oel aproximativ două milioane 
de oameni. Miercuri. între grupuri 
de tineri și polițiști au avut loc la 
Soweto ădevăfete lupte de stradă, 
provocate de hotăriria municipalită- 
țți 'tie a nvacug-o serite de familii de 
la periferiile ■ orașului.1

I.

ANUL INTERNATIONAL AL PĂCII
/y'h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -țpbj Ample manifestări pe toate meridianele
Hotărîrea adoptată de România, din inițiativa to

varășului Nicolae Ceaușescu, de a reduce cu 5 la 
sută armamentele, efectivele și cheltuielile militare, 
entuziasta participare a oamenilor muncii de la orașe 
și sate la referendum, pentru a-și exprima deplina 
aprobare față de această măsură de semnificație is
torică, se înscriu în lupta forțelor progresiste, ale pă
cii, de pretutindeni, în lupta tuturor popoarelor pen
tru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre o 
catastrofă nucleară, pentru trecerea efectivă la 
dezarmare, în vederea salvgardării păcii. Această 
uriașă luptă nu cunoaște frontiere geografice sau

ideologice, ea încorporează oameni de toate vîrstele 
și din toate categoriile sociale, tot mai conștienți că 
un război atomic nu ar cruța pe nimeni, animați de 
convingerea că stă în puterea popoarelor să de
termine promovarea unei politici noi, care să asigure 
dreptul suprem, la viață și existență, al generațiilor 
de azi" și de mîine.

Informațiile și fotografiile publicate alăturat sînt 
relevante pentru a ilustra amploarea crescîndă a ma
rilor demonstrații populare antirăzboinice desfășurate 
in Europa, America și Asia, în acest An. Internațional 
al Păcii.

„Avem nevoie de pace, nu de războiul stelelor!“

Sub această lozincă, la Viena, unde se desfășoară în aceste zile reuniunea pentru securitate și cooperare 
in Europa, reprezentanți ai unor mișcări pentru pace din diverse țări europene ou organizat o demonstrație 

împotriva planurilor de motorizare a Cosmosului

Sindicaliști yest-germani cer eliberarea Europei 
de armele atomice

BONN. — Problema încetării 
cursei înarmărilor și consolidării 
păcii și Becurității internaționale se 
află în centrul atenției participan- 
ților la Congresul sindicatului lu
crătorilor din poștă din R.F. Ger
mania, care se desfășoară la Niirn- 
berg. In dezbaterea acestei reuniuni 
sindicale se află o serie de pro
iecte de rezoluție în problema de

zarmării. Documentele subliniază 
necesitatea lichidării rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
dislocate pe teritoriul tării, a elibe
rării' Europei de armele atomice si 
dezaprobă participarea R.F.G. Ia 
realizarea programului american 
cunoscut sub denumirea de .războ
iul stelelor".

Sprijin eforturilor pentru crearea 
de zone denudearizate

ATENA. — Necesitatea amplifi
cării activităților desfășurate în 
direcția opririi cursei înarmărilor 
și a eliminării pericolului unui 
război nuclear â fost subliniată în 
cadrul conferinței internaționale cu 
participarea unor organizații sin
dicale și mișcări pentru pace, care 
a avut loc la Atena. într-un apel 
adoptat de participant! s-a cerut 
încetarea imediată de către S.U.A. 
a experiențelor cu arma nucleară și 
abandonarea proiectului „războiul 
stelelor". De asemenea, a fost ex-

împotriva prezenței 
în Marea

LONDRA. — Un grup de mani- 
festan-ți in favoarea păcii si dezar
mării din Marea Britanie au blocat 
trecerea unui convoi cu rachete 
„Cruise". în apropierea localității 
Amesbury din Marea Britanie. Po
litia a intervenit operînd arestări.

primat sprijinul față de inițiativele 
și propunerile care servesc cauza 
păcii și dezarmării. Participanții la 
conferință s-au pronunțat în fa
voarea intensificării eforturilor 
pentru crearea de zone fără arme 
nucleare si totodată pentru încu
rajarea măsurilor în vederea redu
cerii șomajului, combaterii foame
tei si sărăciei în lume. A fost ex
primată, solidaritatea participanților 
cu lupta popoarelor pentru inde
pendență.

rachetelor Cruise'1
Britanie

informează agenția Associated 
Press. Sursa menționată relevă că 
aceasta este a doua acțiune de. pro
test organizată împotriva unUi con
voi cu rachete nucleare în Marea 
Britanie în ultima lună.

„Este inacceptabil riscul unui război nuclear"
WASHINGTON. — într-un inter

viu acordat rețelei de televiziune 
A.B.C., fostul ministru american al 
apărării Robert McNamara a arătat 
că „politica nucleară a S.U.A. și 
implicit a N.A.T.O. este total fali
mentară. Ea prezintă riscul inaccep
tabil al unui război nuclear și de

aceea trebuie schimbată, relatează 
agenția T.A.S.S. înarmările nuclea
re. a arătat ei. au făcut ca arsena
lele U.R.S.S. și S.U.A. să acumuleze 
pînă în prezent 50 000 de focoase, 
fiecare dintre acestea depășind de 
30 de ori forța distructivă a bombei 
atomice lansate asupra Hiroshimei".

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au deschis lucrările celei 
de-a doua Conferințe a Înțelegerii 
Naționale a Sindicatelor din Polonia, 
organizație care cuprinde aproxima
tiv șapte milioane de oameni ai 
muncii. La lucrările forumului sin
dical polonez participă 1 480 de dele
gați și invitați de peste hotare. Con
ferința dezbate probleme ale dez

voltării și întăririi mișcării sindicale 
în R.P. Polonă, proiectele de pro
gram, și statutul sindicatelor polo
neze.

Din țara noastră. Ia conferință este 
prezentă o delegație condusă de to
varășa Lina Ciobanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
Central al U.G.Ș.R.

Conflictul dintre Iran și Irak
BAGDAD 26 (Agerpres). — Agen

ția de presă irakiană I.N.A. rela
tează că. in noaptea de marți spre 
miercuri, .o rachetă iraniană a ex
plodat în Bagdad. ț 48 de persoane au 
fost ucise, iar alte 52 rănite. Explo
zia rachetei a provocat, de aseme
nea, distrugerea a cinci case, alte 35 
fiind avariate, informează aceeași 
sursă.

TEHERAN 26 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat al centrului ira
nian de informații de război — citat 
de agenția IRNA — o rachetă ira
niană a lovit miercuri o zonă din 
capitala Irakului. Comunicatul men
ționează că acest atac constituie un 
răspuns la recentele raiduri ale 
aviației irakiene asupra localităților 
Bakhtaran, Ahvaz, Dezful, Andimesh 
și Sarbandar.

| AGENTNLE DE PRESĂ TRANSMIT:
LA DELHI au continuat convor- 

Ibirile sovieto-indiene. După cum 
transmite agenția T.A.S.S., secreta
rul general al C.C. al P.C.U.S., 

I Mihail Gorbaciov, și primul-minis- 
tru al Indiei, Rajiv Gandhi, au 
examinat probleme ale războiului 

Iși păcii, ale securității în Asia și 
regiunea Pacificului, aspecte ale 
relațiilor sovieto-indiene, inclusiv 
posibilitățile dezvoltării lor în con- 

| tinuare.
PLENARA. La Luanda s-au des- 

. chis lucrările plenarei C.C. al 
M.P.L.A. — Partidul Muncii. Pe a- 

I genda reuniunii figurează proble
me ale vieții interne de partid și 

Iale situației economice. Vor fi a- 
nalizate, de asemenea, aspecte ale 
actualității internaționale,- inclusiv 

Iale situației din sudul continentu
lui african.

VIZITA LA KABUL. Reprezen- 
I tantul personal al ’ secretarului ge- 
I neral al O.N.U., Diego Cordovez, 

și-a încheiat vizita în Afganistan, 
I unde a avut un schimb de păreri

cu privire la. continuarea convorbi
rilor afgano-pakistaneze de la Ge
neva, prin intermediul secretarului 
general al O.N.U., cu privire la 
reglementarea' politică a problemei 
în jurul Afganistanului.

REPREZENTANTUL R.P.D. CO
REENE în Comisia militară de ar
mistițiu din Coreea a exprimat un 
protest energic în legătură cu pla
nul american de amplasare in Co
reea de Sud, în apropierea liniei 
militare de demarcație, a unei ba
terii de rachete „Lance", care pot 
lansa arme nucleare și chimice, 
anunță agenția A.C.T.C. Se subli
niază că amplasarea acestor rache
te ar contraveni acordului de ar
mistițiu.

NUMIRE. Președintele Statelor 
Unite. Ronald Reagan, l-a numit 
pe Alton Keel jr. in funcția de 
consilier prezidențial pentru pro
blemele securității naționale, in lo
cul lui John Poindexter, care a 
demisionat — informează agenția 
United Press International.

Recent, s-a încheiat marele marș al păcii care, început la Los Angeles 
cu peste 8 luni in urmă, a avut ca punct terminus Washingtonul, unde 
s-a desfășurat un uriaș miting in sprijinul unei lumi eliberate de spectrul 

distrugerii nucleare

„NU, bazelor militare"

Intr-o oltă regiune a lumii, in sud-estul Asiei, participanții la o manifes
tație de masă care a avut loc la Manila s-au pronunțat pentru des

ființarea bazelor militare străine de pe teritoriul Filipinelor
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