
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

nteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul LVI Nr. 13 774 Miercuri 3 decembrie 1986 Prima ediție 6 PAGINI 50 BANI

PENTRU ÎNCHEIEREA CU REZULTATE OPTIME
I

In ziarul de azi

A PRIMULUI AN AL CINCINALULUI!

materiale si bănești, prin perfectinnarea

• Viața de partid 0 Citi
torii noștri, corespondenții 
noștri 9 Fapte, inițiative, 
preocupări din județele 
țării ® Note cetățenești
• Experiența înaintată la 
tribuna „Scînteii" 0 Co
locviile „Scînteii" 0 Fes
tivalul național „Cîntarea 
României" © Viața eco
nomico-socială a localită

ților patriei

mecanismului economicu-financiar

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele Conferinței președinților principalelor

organizații evreiești din S.U.A
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Morris Abran, 
președintele Conferinței președinți
lor principalelor organizații evre
iești din S.U.A., care efectuează o 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a adresat vii mulțumiri 
pentru primire, pentru posibilitatea . 
oferită de a vizita România.

odată. Morris Abran a dat o înaltă 
apreciere preocupărilor României de 
a extinde colaborarea 
tele, indiferent de 
socială, demersurilor, 
inițiativelor p r e ș e
Nicolae Ceaușescu consacrate dezar
mării, păcii, destinderii și înțelegerii 
internaționale.

cu toate sta- 
orinduirea lor 

acțiunilor și 
dintelui

Tn cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea relațiilor româno-americane, 
precum și unele aspecte ale vieții 
internaționale actuale.

La primire a luat parte loan Totu, 
ministrul afacerilor externe.

A fost de față Roger Kirk, amba
sadorul S.U.A. la București.

tn concepția Partidului Comu
nist Român. a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, perfecțio
narea continuă a mecanismului eco- 
nomico-financiar, a întregului meca
nism de funcționare a economiei na
ționale reprezintă un proces obiectiv 
necesar, condus și desfășurat pe baza 
legităților dezvoltării economico-so
ciale. In această privință, secretarul 
general al partidului sublinia că se 
impune să acționăm în mod con
știent in aplicarea legilor economice, 
inlăturind voluntarismul, dar și ac
ționarea de la sine a acestora. Noul 
mecanism economico-financiar 
buie să îmbine in mod unitar pro
prietatea socialistă, modul de pro
ducție socialist cu o largă inițiativă 
și cointeresare materială a oameni
lor muncii. Deci, aplicarea noului 
mecanism, a legilor economice nu 
trebuie să se desfășoare la voia ln- 
timplării, ci să fie condusă în mod 
conștient.

Una din rațiunile fundamentale de 
la care partidul și statul nostru au 
pornit în perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar este aceea 
că Ia baza progresului cconomi- 
co-social stă producția materia
lă ce se realizează in unitățile de 
producție — celulele de bază ale pro
ducției, ale dezvoltării economico- 
sociale. Asa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, noi avem o eco- ' 
nomie unitară, dar aceasta se bazea
ză pe mii de unități economice. 
Dacă, undeva, una din acestea func
ționează slab, se produc fisuri și 
daune in întregul sistem. De aceea, 
este obiectiv necesar ca fiecare uni
tate — avînd funcții de producție 
bine stabilite tn diviziunea socială a 
muncii — să reprezinte o forță pu
ternică tn domeniul său de activita
te, contribuind la dezvoltarea de an
samblu a economiei și societății
noastre socialiste. In esență, este 
vorba de unitatea dialectică dintre 
parte și intreg, dintre general și par
ticular. aplicată la fenomenele și 
procesele economice și sociale. In 
acest concept, noul mecanism econo
mico-financiar are drept coordonate

tre-

și principii de bază : autoconducerea 
muncitorească, autogestiunea și auto
finanțarea unităților economice.

Fiecare dintre aceste principii are 
un înțeles și o sferă de acțiune bine 
definite. între ele extstind importan
te interferențe și interconditionări. 
Astfel, autoconducerea muncitorească 
înseamnă conducerea colectivă, direc
tă a unităților economice, de către 
oamenii muncii, prin forme demo
cratice specifice : adunarea generală 
a oamenilor muncii și, respectiv, 
consiliul oamenilor muncii. Totodată, 
autoconducerea muncitorească re
prezintă un sistem organizat, unitar 
de conducere, in care se imbinâ ar-' 
monios autonomia unităților cu con
ducerea democratică a întregii vieți 
economico-sociale, în care scop func
ționează și la nivel național organe 
de conducere colectivă, cum sînt 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, Consiliul Național al Agri
culturii, Consiliul Național al Știin
ței și Invățâmîntului și altele.

La rîndul său. autogestiunea eco- 
nomico-financiară reprezintă un an
samblu de pîrghii și mijloace econo
mice și financiare care cuprind atri
buții și răspunderi ale unităților de 
producție, ale colectivelor de oameni 
ai muncii în calitatea lor de proprie
tari, producători și beneficiari ai 
avuției naționale, prin care se asi
gură realizarea sarcinilor de plan, 
acoperirea integrală, pe tot parcursul 
anului, a cheltuielilor din veniturile 
încasate, obținindu-se, totodată, be
neficiul necesar pentru dezvoltarea 
unității, sporirea stimulării materia
le a oamenilor muncii, precum și 
pentru a contribui la ' satisfacerea 
unor nevoi generale ale societății.

Autogestiunea economico-financia- 
ră implică fermitate în acțiunea de 
creștere a eficienței economice și a 
rentabilității, in aplicarea principii
lor noului sistem de retribuire in 
acord global și în acord direct, 
creșterea răspunderii colectivelor dc 
oameni ai muncii pentru calitatea 
activității desfășurate, respectarea 
legalității, manifestarea cu putere a 
inițiativei oamenilor muncii. întărirea

ordinii și disciplinei. Un instrument 
de bază in realizarea autogestiunii, 
al planificării și conducerii activită
ții financiare, al analizei și contro
lului, al asigurării echilibrului finan
ciar în toate unitățile este bugetul 
de venituri și cheltuieli. Acesta sin
tetizează, în expresie bănească, ac
tivitatea economică din fiecare uni
tate, modul de gospodărire și utili
zare a resurselor materiale, umane 
și bănești, precum și rezultatele ob
ținute, fiind utilizat de către orga
nele de conducere colectivă, ca mij
loc de dirijare a activității economi
ce și financiare, pentru obținerea 
producției maxime cu cheltuieli mi
nime.

Principiu deosebit de important, 
autofinanțarea constă in capacitatea 
unităților economice de a-și asigura 
resursele pentru dezvoltare pe baza 
rezultatelor propriei lor activități. 
Tn acest scop, potrivit legii, unitățile 
economice constituie, din veniturile 
proprii. fonduri pentru lărgirea și 
modernizarea producției (fondul de 
dezvoltare economică, fondul mij
loacelor circulante, fondul de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnolo
gică și de introducere a tehnicii noi) 
și fonduri de cointeresare materială, 
colectivă și individuală (fondul pen
tru construcții de locuințe și alte 
investiții cu caracter social, fondul 
pentru acțiuni social-culturale, fon
dul pentru participarea oamenilor 
muncii la realizarea producției, a be
neficiului și la împărțirea beneficiu
lui, fondul de premiere pentru reali
zări deosebite).

Condiția esențială a Înfăptuirii 
autogestiunii și--autofinanțării este, 
deci, desfășurarea activității planifi
cate a unităților, dezvoltarea acesteia 
pe baza resurselor proprii, și nu prin 
finanțări de la bugetul statului sau 
prin credite. Conducerea partidului 
și statului nostru apreciază că siste
mul de finanțare pe bază de credite 
s-â dovedit necorespunzător, trans-

REFERENDUMUL EXPRESIA VOINȚEI DE PACE A POPORULUI ROMAN
•

Argumentele dezvoltării-argumente ale dezarmării

Spunem, despre noi. românii — 
și istoria confirmă — că am fost 
și răminem un popor - cu vocația 
păcii și a hărniciei, că ne-a plă
cut întotdeauna, ca și acum, să 
ne vedem în liniște de ogorul nos
tru și de cite altele au fost și sînt 
de făcut pentru a ne clădi bună
starea și' a ne împodobi viața cu 
tot ce a creat mai înălțător mintea 
omenească. De aceea ținem atit 
de mult la ideea asigurării păcii. 
Mai mult încă, tot de. aceea ținem 
ca efortul nostru constructiv să fie 
integral închinat creațiilor direct 
.folositoare progresului și civiliza
ției. nimic din munca noastră să 
nu se irosească în produse, ocupa
ții și cheltuieli ce nu sînt desti
nate înfloririi vieții. Rezultatul, atit 
de convingător, al referendumu
lui de la 23 noiembrie, organizat in 
țara noastră din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tocmai 
acest major înțeles îl are : poporul 
nostru a oferit un exemplu concret 
de acțiune în lupta pentru dezar
mare și pace. Oameni ai muncii din 
cele mai diferite colțuri de țară, 
în discuții purtate cu reporteri si 
corespondenți ai ziarului, își spun 
părerile, gindurile în legătură cu 
aceste lucruri, afirmîndu-si totoda
tă hotărîrea de a întări prin fap
tele, lor de muncă ...votijl gxnrim.at 
la referendum. Unul dintre ei. in
ginerul constructor Ion Sandu, de

Dr. Traian LAZAR
(Continuare in pag. a Ill-a)

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

X Ample posibilități de extindere
a

au fost rațiunile majore de

își așteaptă materializarea
Patru __ __

la care a pornit conducerea de partid 
șî de stat atunci cînd a hotărit si
tuarea județului Brăila în prim pla
nul priorităților Programului națio
nal de îmbunătățiri funciare. Prima 
se referă la fertilitatea naturală ri
dicată a terenurilor de aici, fertili
tate care poate fi pusă în valoare nu
mai în condițiile unui regim hidric 
absolut normal. In același timp, ju
dețul Brăila dispune de o rețea hi
drografică bogată, în măsură să asi
gure cantitățile mari de apă pe care 
le presupune udarea celor 390 000 
hectare cît reprezintă potențialul 
irigabil al județului. Condițiile cli
matice mai grele — secetele frec
vente care au loc, cît și umiditatea 
excesivă ce apare pe terenurile joase 
în anii ploioși — au constituit un alt 
factor care a pledat pentru cuprin
derea județului Brăila in rîndul zo
nelor prioritare ale Programului na
țional de îmbunătățiri funciare. A 
mai pledat pentru această opțiune 
prioritară și faptul că, în anul 1983, 
suprafața totală amenajată pentru 
irigații în județul Brăila reprezenta 
deja, aproape 70 la sută din poten
țialul irigabil al județului.

Programul județean de amenajare 
hidroameliorativă complexă a jude
țului Brăila, întocmit pe baza pre
vederilor Programului național de 
îmbunătățiri funciare, avea ca obiec
tive principale extinderea în urmă
torii doi ani a amenajărilor de iri
gații tn sisteme mari cu încă 120 000 
hectare, executarea unor lucrări de 
modernizare în vechile sisteme pe 
circa 72 000 hectare, precum și a 
unor lucrări pentru combaterea ex
cesului de apă pe mai bine de 158 000 
hectare. Este vorba in principal de 
noile sisteme de irigații Nămoloasa- 
Măxineni-Grădiștea, Ianca-Surdila-

Greci șl Grădiștea-Făurei-Jirlău, 
care totalizează la un loc peste 81 000 
hectare, acestea fiind . gindite a fi 
construite ca un fel de sisteme sa
telit ale marelui complex Ialomița- 
Călmățui.

Numai în acest an, în jiidețul 
Brăila trebuiau executate amenajări 
noi de irigații pe aproape 77 000 
hectare și de desecare pe alte 70 000 
hectare. Dincolo de volumul mare 
de lucrări, de efectele pozitive pe 
care le-ar fi avut aceste lucrări asu
pra producției agricole, realizarea 
acestor sarcini ar fi avut și o sem
nificație economico-socială deosebi
tă, întrucît prin darea în exploa
tare a acestor sisteme, Brăila ar fi

Ce trebuie să se între
prindă de urgență pentru a 
asigura tot ce este necesar 
realizării programului de 

îmbunătățiri funciare

fost primul județ tn care s-ar fi în
cheiat in linii generale amenajarea 
pentru irigații a întregii suprafețe 
agricole, ceea ce ar fi însemnat în
făptuirea unuia din obiectivele pre
văzute in acest domeniu în Progra
mul național de îmbunătățiri fun
ciare. Dar înaintea unor considerații 
cu privire la stadiul realizării pro
gramului județean de îmbunătățiri 
funciare supunem atenției următoa
rele date comparative, de fapt discre
pante între ceea ce s-a prevăzut 
prin programul adoptat, pe de o par
te, și ceea ce s-a executat efectiv, 
pe de altă parte.

— In hectare —
Program Realizat

— suprafața totală prevăzută a fi irigată 390 000 320 000
— amenajări noi de irigații 120 000 37 000
— modernizarea vechilor sisteme 72 400 8 000

Din discuțiile purtate cu directo
rul întreprinderii de execuție și ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, tovarășul Miron Sandu, 
cu alte cadre cu munci de răspun
dere in agricultura județului Brăila, 
rezultă că aceste discrepanțe țin 
nu atit de posibilitățile efective ale 
Întreprinderii specializate de a exe
cuta volumul de lucrări stabilit, prin 
program, cit de unele cauze nu atit 
de greu de soluționat pe cît au fost 
de grele pagubele pe care a trebuit 
să le suporte agricultura județului

Brăila ca urmare a neamenajăril su
prafețelor cuprinse in program. In- 
cercind în zona Măxineni o deslu
șire a cauzelor care au determinat 
aceste restanțe, precum și efectele 
pe care le-au avut ele asupra pro
ducției am ajuns la unele consta
tări care abia ar trebui să repre
zinte puncte de pornire pentru o 
analiză competentă și responsabilă 
din partea factorilor direct implicați, 
și nu ne referim tn primul rînd 
cei din agricultură, ci mai ales 
principalii furnizori de utilaje

la 
la 
șl

materiale. Numai în acest sistem, ca 
urmare a nedării in exploatare a, su
prafețelor cu termen de punere in 
funcțiune la sfirșitul lunii aprilie, 
nu s-a' realizat, in 1986, o producție 
totală pe care specialiștii o estimea
ză la peste 15 000 tone cereale și 
plante tehnice. Dar această pierdere 
de producție reprezintă doar o trei
me din cea înregistrată in unitățile 
din consiliul agroindustrial vecin — 
Ianca — unde din cele 20 220 hectare 
prevăzute a fi cultivate in regim 
intensiv abia au fost irigate 10 000 
hectare.

Or. realitatea este că în județul 
Brăila se puteau realiza integral sar
cinile privind amenajările pentru iri
gații. Și nu am readuce în discuție, 
acum, în acest sfirșit de an, proble
ma stadiului realizării programului 
de îmbunătățiri funciare dacă nu am 
avea convingerea că prin măsuri 
imediate și prin efortul conjugat al 
tuturor factorilor este posibil ca 
pînă cel tîrziu la începutul lunii 
iunie în județul Brăila să fie înche
iate toate lucrările de amenajare 
pentru irigații prevăzute în progra
mul adoptat în vara anului 1983.

Iată în ce stadiu de execuție se 
află de altfel lucrările și care sînt 
problemele ce trebuie urgent rezol
vate în cele trei mari sisteme de 
irigații care aveau termen inițial de 
punere în funcțiune primăvara aces
tui an :
• Tn sistemul NĂMOLOASA—MA- 

XINENI—GRĂDIȘTEA, din cele 
23 400 hectare au fost date în ex
ploatare .1 539 hectare, iar pe alte 
10 600 hectare lucrările de amena
jare sînt încheiate sau aproape de 
a fi finalizate, punerea lor în func
țiune este însă condiționată de asi
gurarea conductorilor din oțel-alu- 
miniu necesari alimentării cu ener
gie electrică, precum și a conducte
lor premo pe acele canale trasate 
încă din lunile septembrie și octom
brie. Pentru primele patru luni ale 
anului viitor ar mai fi de executat 
lucrări de amenajare pe încă 11 000 
hectare, lucru pe deplin posibil de 
realizat dacă avem in vedere că la 
această dată toate canalele princi
pale ale sistemului (de fapt cele 
care dețin ponderea în volumul to
tal al Investiției) sînt terminate, tar 
pe unele suprafețe s-a trecut deja 
Ia amenajarea fețelei interioare de 
irigații.
• In sistemul IANCA—SURDI- 

I.A—GRECI au fost ‘ puse in func
țiune părți din sistem pe o supra-

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP

(Continuare în pag. a V-a)

Aspect din sola de comandă a 
Combinatului de lianți și azbociment 

Aleșd
Foto : S. Cristian

la întreprinderea de antrepriză 
construcții-montaj Giurgiu.

— Sintem constructori de case 
— spune el — constructori de 
țară nouă, constructori de pace. 
Așa ne definim noi menirea, aici, 
în România socialistă, de unde, 
prin glasul cel mai autorizat al 
poporului nostru, prin glasul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. au 
pornit atîtea și atîtea strălucite 
inițiative de pace pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. Nimic 
nu poate fi. în condițiile de acum 
ale vieții pe planeta noastră, de o 
mai mare actualitate și importantă 
decît ideea de a se renunța la 
cheltuielile împovărătoare destina
te înarmărilor de orice fel. E o 
condiție de bază pentru instaurarea 
unei păci planetare și pentru so
luționarea gravelor probleme cu 
care se confruntă economia mon
dială. Această escaladare a înar
mărilor. ce a ajuns să absoarbă 
anual astuonomica sumă de 1 000 
miliarde dolari, ne îngrijorează 
profund. Cît de mari pot fi fon
durile — 
al muncii 
deturnate, 
mordiale 
unor produse 
ridicat nivel șl unor cheltuieli ce 
nu aduc, nici un folos economic ! 
Pare incredibil. închid ochii și, 
constructor de case fiind, trans-

in fapt, tot un rezultat 
oamenilor — care sînt 
sustrase scopurilor pri- 
ale vieții și închinate 

tehnice de cel mai

form in gind această amețitoare 
sumă in obiectul muncii mele. Și 
văd astfel sute de orașe noi. cu 
toate frumusețile și bucuriile lor, 
animate d^ voioasa larmă a vieții, 
orașe care însă nu s-au construit 
și nu se construiesc, pentru a se 
realiza, în locul lor și în mod absurd, 
mijloace de distrugere a orașelor, 
a vieții ! Noi știm că fiecare leu, 
acumulat prin muncă și investit 
intr-o casă, aduce oamenilor bucu
rie. speranță, mîndrie. Numai in 
Giurgiu construim anual peste 
1 000 de apartamente. în care oa
menii își găsesc și își făuresc li
niștea.

— Noi, țăranii de azi — spunea 
Ștefan Burghelea, președintele 
cooperativei agricole de producție 
Luncavița. județul Tulcea — știm 
că agricultura pe care o facem nu 
mai seamănă cu cea de altădată ; 
ea, pentru a fi modernă și deci 
inalt productivă, cere mijloace teh
nice evoluate și fonduri pentru in
vestiții. Muncim mult aici, la Lun
cavița. pentru a spori fertilitatea 
solului, producțiile și a acumula 
astfel mijloacele financiare pentru 
noi inzestrări și dezvoltări. Lucrul 
acesta se petrece la nivelul Întregii 
agriculturi socialiste din România. 
Si știm, de aceea, ce înseamnă fie
care procent alocat în plus de la 
bugetul statului pentru dezvoltarea 
și modernizarea agriculturii. $tim, 
de asemenea, că. după referendu

mul de la 23 noiembrie, cele 5 pro
cente ce se reduc din cuan
tumul cheltuielilor militare ale 
țării noastre se vor regăsi in 
fondurile destinate dezvoltării eco
nomice și sociale, inclusiv a agri
culturii.

Constructori de case și țărani... 
Se bucură unii pentru gindul că, 
în toată lumea, bombele distrugă
toare de civilizație și vieți ome
nești s-ar putea transforma in 
bunuri necesare vieții, alții pentru 
armele ce s-ar putea preface în 
unelte ale fertilității și belșugului 
pentru toată suflarea omenească a 
planetei.

— Lucrez de peste 20 de ani In 
bazinul minier al Rovinarilor — 
ne spune și Gheorghc Bobe;, briga
dier excavatorist. cariera Tismana 
I — și știu bine ce înseamnă să 
trăiești si să muiîcești intr-un 
climat de liniște și nace. In 
urmă cu doui decenii eram doar 
muncitor necalificat. Acum mînu- 
iesc un excavator cu rotor de mare 
capacitate, o adevărată „uzină ne 
șenile", cu care scot zilnic la lu
mină mii de tone de cărbune., Și 
nu greșesc 
colectiv în 
tehnologică 
din cariera 
pentru mine, pentru întreaga bri
gadă. o autentică familie. Sintem

dacă afirm că micul 
care muncesc — linia 
» excavatorului 1300-81 
Tismana I — a devenit

(Contînuare în pag. a V-a) )

CUM funcționează sistemul democrației muncitorești

TRIBUNA DEMOCRAȚIEI
tribună a inițiativei și spiritului gospodăresc

Cum este organizată „Tribuna de
mocrației" în comunele județului 
Giurgiu, cu ce rezultate concrete se 
soldează aceste adunări cetățenești ? 
De la factorii cu munci de răspun
dere ai consiliului popular 
ai F.D.U.S. am reținut că 
una contactul simplu, 
dintre un număr mare 
țeni ai unei comune i 
zentantii primăriei — < 
se cunosc, se văd zilnic 
unora și altora prilejul de a-și în
fățișa deschis dorințele, proiectele, 
preocupările, propunerile.

Un exemplu : la una dintre „tri
bunele" organizate în comuna Daia 
participanții au cerut primăriei rea
lizarea unui lucru specific preocupă
rilor lor de bază : folosirea mai efi
cientă a fiecărei palme de pămînt in 
scopul creșterii producției agricole. 
Propunerea a izvorît din schița de 
sistematizare a comunei care include 
și sistematizarea drumurilor. Practic, 
terenurile din jurul gospodăriilor 
junseseră la un moment dat să 
tăiate în zeci și zeci de felii, de 
felul de poteci șl potecuțe făcute 
piciorul, cu căruța, cu vitele.

Adunarea a aprobat fără nici o re
ținere și fără nici o abținere propu
nerea ca aceste drumuri inutile să 
fie desființate. Mai mult : oamenii 
s-au oferit să participe cu toții la

județean, 
întotdea- 
omenesc. 
de cetă- 

și repre- 
oameni care 

• — oferă și

a- 
fie 
tot 
cu

lucrările care se impuneau, iar acum 
acestea au și fost terminate.

— Ce s-a ciștigat ? — întrebăm pe 
primarul comunei, Ilie Marcu.

—în interiorul localității s-au ciș
tigat pentru producția agricolă a- 
proape 7 hectare de teren, care vor 
fi cultivate cu legume, fapt cu unele 
influente favorabile, in privința

însemnări 
din județul Giurgiu

realizării programului de autogos- 
podârire și autoaprovizionare.

La o altă „tribună", cetățenii au 
propus sistematizarea rețelei de dru
muri existente în cadrul fermelor 
agricole. Trebuie precizat că, pînă 
acum, pentru a ajunge la locurile de 
muncă de pe cîmp, fiecare locuitor 
o lua pe unde i se părea că e mai 
bine, creînd peste locurile cultivate 
tot felul de drumuri, care în final 
împuținau recolta. Intr-o asemenea 
situație, inginerul agronom, ceilalți 
specialiști din cadrul cooperativei a- 
gricole au primit sarcina să studieze 
și să propună realizarea unei rețele 
optime de căi de acces spre tarlale. 
Propunerea a fost dezbătută public, 
iar pe baza observațiilor și sugestii-

Mărturiile muncii

documentele prezentului
artă cu mare aderen
ță la public, care 
concentrează atenția 

și canalizează spiritele spre 
o idee majoră — este arta 
de for. aria monumentală. 
Ea se adresează fie intr-o 
mai largă măsură poporu
lui și apoi specialiștilor, 
fie. in aceeași măsură, dar 
niciodată numai celor din 
urmă, fiindcă ea trebuie să 
se facă înțeleasă de toată 
lumea prin forța de ex
primare. prin mesajul pe 
care-1 transmite. Acest me
saj poate fi un sentiment 
de recunoștință, poate fi 
un Imbold, poate fi un 
omagiu pentru un om. un 
erou, un eveniment Istoric 
sau poate ti doar sugestia 
unui dinamism ce ne In
suflă un sentiment tonic 
despre viață, despre muncă. 

Desigur că nu constituie 
pentru nimeni o noutate 
prezenta artei de for pu
blic In majoritatea marilor 
noastre orașe. Rutine în 
trecut. monumentele din 

^diferite centre urbane erau

cel mai ades fîntîni ce de
corau piețe sau statui în
chinate unei personalități. 
Artistul avea in vedere 
concepția unui ansamblu 
unitar, care să facă legă
tura fie prin stil, fie prin 
proporții, cu arhitectura 
înconjurătoare.

Efortul, munca, nenumă
ratele reluări fac parte din 
laboratorul de lucru al fie
cărui artist. Ceea ce are o 
deosebită importantă este 
rezultatul muncii, opera fi
nită. clară, lucrată cu mă
iestrie și exigență. Dacă 
va întruni valențele unei

Opinii despre arta monumentală

Aceleașt legi ale armo
niei determină și pe artiș
tii de azi să creeze ansam
bluri care leagă sculptura 
de arhitectura modernă 
prin stil, proporții, tehnici, 
materiale diverse, care să 
se înrudească și să creeze 
complexe' 
rezultatul 
opera 
care 
opera 
însuși 
lui fată de arta pe care o 
servește și fată de societa
tea din care face parte.

urbanistice, iar 
acestora- este 

de artă. Exigenta cu 
artistul își concepe 
este determinată de 
crezul, de atitudinea

creații de referință va fi 
îmbrățișată de public, care 
o va accepta, recunoscînd 
In ea tot ceea ce artistul 
a vrut să spună. Ni s-au 
transmis, astfel, din gene
rație în generație valori 
culturale de o inestimabilă 
valoare, cu care noi azi ne 
mindrim. conștienți că sînt 
ale noastre și, din același 
sentiment de mîndrie. le 
păstrăm cu grijă pentru 
viitor. Așa ni s-au păstrat 
monumente realizate de 
artiștii veacurilor anteri
oare, opere specifice timpu-

Iui și locului In care au 
fost create și care, pentru 
noi. azi. constituie tradi
ție, patrimoniu național, 
tezaur de inteligentă crea
toare. ,

Prin arta lor. creatorii 
contemporani înțeleg să-și 
aducă contribuția la acest 
patrimoniu pe care-I îm
bogățesc, adăugind 
pere cu valoare de 
ale timpului pe 
trăim, 
ce ne 
viitor, 
dorim 
pentru ca ele 
competiție cu 
înaintașilor, dintr-un sen
timent de emulație, de pa
triotism. căci întregul nos
tru tezaur de valori apar
ține în primul rînd po
porului. prin el ne definim 
în șiragul națiunilor lumii.

Artiștii din România so-
Gabriela 
MANOLEADOC

lor primite din partea cooperatorilor 
s-au confecționat și amplasat mar
caje de circulație ca pe orice drum 
public. De altfel, primind girul ob
știi. toate propunerile dezbătute in 
cadrul „Tribunei democrației" și apoi 
aplicate in practică au contribuit la 
o mai bună gospodărire a localității, 
la întărirea ordinii și disciplinei, la 
creșterea producției agricole.

Una dintre problemele larg dez
bătute in cadrul „Tribunei democra
ției" in comuna Daia a fost și pro
punerea privind terasarea dealurilor 
sterpe din preajma localității pentru 
a fi și ele redate circuitului produc
tiv. Muncă multă, grea — pentru 
unii cu rezultate incerte. S-au făcut 
calcule economice, s-au refăcut, s-a 
argumentat cu puterea de netăgăduit 
a faptelor că este un lucru pe deplin 
realizabil, cu certe rezultate pentru 
economia națională și pentru fiecaro 
locuitor în parte. S-a demonstrat cu 
cifre că terasarea înseamnă un plus 
de 150 hectare de pămint. S-a arătat 
că tot acest pămint e ideal pentru 
plantat viță de vie. Convinși, cetă
țenii au pornit la treabă și, în de
curs de numai un an, au încheiat 
lucrările, iar acum terasele sînt gata 
pentru a fi plantate.

— Ce se mai discută la „tribunele" 
din comuna Daia în afară de proble
mele privind folosirea judicioasă a 
pămintului ?

— Diferite alte probleme. Se fac 
informări politice, se pun în discuția 
unele probleme care privesc con
strucțiile cu caracter social și, de ce 
să nu recunoaștem, se pun in discu
ție și unii oameni. Să vă dau un 
exemplu : în campania agricolă din 
toamna acestui an, cîțiva inși din co
muna noastră, certați cu munca, au 
îndrăznit să înstrăineze unele canti
tăți de porumb din averea obștească. 
Au fost prinși. Pedeapsa ? La indi
cația comitetului județean de partid, 
fapta lor a fost dezbătută de în
treaga obște în cadrul „Tribunei de
mocrației" unde a primit oprobriul 
tuturor locuitorilor. Trebuie precizat 
că ecoul educativ al acestor dezba
teri a ajuns foarte repede și în cele
lalte localități ale județului, consti
tuind un avertisment serios pentru 
cei care sînt tentați să folosească a- 
vuția obștească in folosul propriu.

Așadar, practica promovată de pri
măria din Daia. județul Giurgiu, 
pune tn evidență o valoroasă expe
riență și anume că la baza dezba
terilor din cadrul „Tribunei demo
crației" se situează întotdeauna o 
temă precisă (care vizează rezolva
rea unei probleme de stringentă ac
tualitate). că aceste dezbateri tema
tice trebuie să se bizuie pe o largă 
consultare a maselor de oameni al 
muncii.

Iată deci cum un asemenea mod 
operativ și eficient, de a rezolva pro
blemele în cadrul formelor democra
ției noastre muncitorești revoluțio
nare a făcut ca. în acest an. in co
muna Daia să se ciștige aproape 200 
ha de pămint, să fie rezolvate alte 
nenumărate probleme economice și 
sociale din comună spre binele lo
cuitorilor săi.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

noi o- 
imaglni 

care-1 
idealuri 

spre 
care le

timpului 
ale marilor 

pașii 
pe 
perfectibile, 
să intre în 

i cele ale

conduc 
onere 
mereu

(Continuare în pag, a IV-a)^
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COMISIILE PE PROBLEME 
-sprijin temeinic în activitatea 

politico-organizatorică

OTITORI[ NOȘTRI, 

corespondenții NOȘTRI

Concret, gospodărește, pentru economii 
de carburanți

^Fapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE TĂRII

Un bloc de locuințe... cedează trecerea
Investigația întreprinsă In muni

cipiul Lugoj in legătură cu activi
tatea comisiilor pe probleme ale co
mitetelor de partid are ca punct de 
pornire o convorbire cu tovarășa 
Nicolina Zaharia, secretar al comi
tetului municipal de partid, care ne 
spune :

— Comitetul municipal de partid 
Lugoj acționează cu stăruință pen
tru ca toate comisiile pe probleme 
ale comitetelor de partid să asigure 
participarea efectivă și organizată a 
membrilor organelor de partid la o 
activitate susținută, care să deter
mine creșterea contribuției lor la 
îndeplinirea hotăririlor partidului, a 
legilor statului, a obiectivelor dez
voltării social-economice.

— în ce se concretizează, tovarășă 
•ecretar, acest mod de acțiune 7

obiectivelor 
specificului 

Îndrumarea, 
activității a- 

tuturor

— E vorba de orientarea activită
ții comisiilor pe probleme spre a 
ajuta comitetele de partid în stabi
lirea coordonatelor și 
muncii corespunzător 
fiecărei unități, de 
sprijinul și controlul 
cestor comisii, de crearea 
condițiilor ca ele să acționeze neîn
trerupt și eficient. Acordăm o de
osebită atenție planificării judicioa
se a muncii comisiilor pe probleme, 
întocmirii programelor lor în con
cordanță cu sarcinile curente și de 
perspectivă, pregătirii și desfășură
rii analizelor, urmăririi îndeplinirii 
măsurildr adoptate. îndrumării și 
controlului desfășurate Ia fața locu
lui. Pentru îmbunătățirea continuă 
a muncii comisiilor pe probleme ale 
comitetelor de partid, întreprindem 
și unele acțiuni la nivel de muni
cipiu. Astfel, recent am organizat 
la întreprinderea textilă Lugoj un 
schimb de experiență privind mun
ca desfășurată de Comisiile pentru 
problemele muncii organizatorice de 
partid, ale activității organizațiilor 
de masă și obștești.

O largă arie de preocupări
Organizația de partid de Ia între

prinderea textilă Lugoj este una 
dintre cele mai puternice din mu
nicipiu și chiar din întregul județ, 
în subordinea comitetului de partid 
din întreprindere se află patru co
mitete de partid care-șî desfășoară 
activitatea ln cadrul seoțiilor si sec
toarelor, precum și 25 organizații 
de bază. Tovarășa Elena Vodă, 
secretar al comitetului de partid, 
pune ln evidentă faptul că acționînd 
pentru organizarea temeinică a mun
cii ln vederea îndeplinirii sarcinilor 
complexe ce-i revin — în primul 
rind a celor care privesc realizarea 
planului — comitetul de partid se 
bizuie pe sprijinul multilateral al 
membrilor comisiilor sale. în acest 
sens, o activitate meritorie desfă
șoară comisia pentru problemele 
muncii organizatorice de partid, ale 
activității organizațiilor de masă și 
obștești, care a întreprins multiple 
acțiuni, deosebit de eficiente. Pentru

Surprize codificate
Formulări stica-cear- 

ceaf, inutilă și greoaie, 
ia. uneori, forme greu 
de imaginat. De pil
dă, la întreprinderile 
de alimentație publi
că din fiecare oraș se 
pot găsi dulapuri pli
ne de dosare cu un

puțin sur- 
Respectiv, 

de for- 
a căror 
funcțio

conținut cel 
prinzător. 
fel de fel 
mulare la 
completare
narii trudesc și ne 
care apoi întreprinde
rea le trimite, de re
gulă. forului imediat 
superior : Direcția co
mercială județeană. 
Sint formulare „codi
ficate", ca. de exem
plu :

Ind 1 a- fila 1 : a- 
oest formular tipizat. 
In suprafață de 50x40 
cm. evidențiază pro
ducția industrială din... 
restaurante. (Conser
ve. băuturi, răcoritoa
re etc.).

P SI b; scoate In 
evidentă prestările de 
servicii, care nu exis
tă. in aoeleasi restau
rante (în loc de pres
tări de servicii se trec 
in actul respectiv u- 
nele taxe de intrare 
ln aceste unități).

Com X—I a ; scoate 
lunar (!) în evidentă 
tutunul și țigările fu
mate prin restaurante 
ln asa fel Incit foru

O dilema cu vopsea
Un cetățean a sesi

zat redacției faptul că, 
dorind să-și vopsească 
o ușă și citeva feres
tre interioare, a intrat 
in mai multe unități 
de chimicale, purtînd 
un dialog cam de a- 
cest fel :

— Aș dori o cutie 
de vopsea crem—

— N-avem.
— Sau albă.
— N-avem. Vă pu

tem oferi doar albas
tră sau maro, verde 
șau roșie...

— Btne, dar eu 
vreau ceva deschis...

— Avem din belșug 
galben-eitron (galben 
violent).

Verificind cele sesi
zate in citeva magazi
ne de specialitate ni 
s-a spus că : „Nuan
țele acestea de vopsea, 
care sint foarte cău
tate, lipseșț intr-ade

rile oare cer aoeastă 
evidentă să nu lase 
clientela in pană cu 
vreun... sortiment de 
tutun.

Com 1—I b : scoate 
lunar în evidentă, ne 
produse, stocurile de 
mărfuri pe sortimente 
(că au fost stocuri, că 
n-au fost, forurile su
perioare n-au luat 
niciodată si nu pot 
lua nici o măsură. E 
treaba întreprinderii 
care a încheiat con
tracte cu furnizorii să 
impulsioneze sau nu 
oererea).

Com 4 ; stabilește, 
ca să se știe, pe în
treaga filieră comer
cială : cîte mese au 
fost servite, capaci
tatea de producție 
a... restaurantului, 
profilul unității etc. 
în ce scop 7 Probabil, 
ca să se știe...

MR 1 a ; e un for
mular. tot lunar, de 
mărime medie. Cu
prinde : numărul me
diu de lucrători din 
întreprindere. planul 
(dacă a fost realizat 
sau nu), fondul de 
retribuire — indica
tori care, de altfel, 
reies cu claritate din 
actele curente ale în
treprinderii.

MR 1 b ; are ln ve
dere fondul de retri
buire pe care îl cu

văr ln anumite perioa
de, ca de pildă acum. 
Nu știm de ce." Răs
punsul s-a conturat 
intr-un alț magazin 
(„metalo-chimiee" nr. 
142. din Șoseaua Ian- 
cului) în urma discu
ției — edificatoare — 
purtate cu gestionarul :

— Vopsea crem 7 
Cum, nu. Ce cantități 
doriți ?

în postura cetățea
nului care are de făcut 
mici reparații am pre
cizat : „o cutie, cel 
mult două, a cîte un 
litru". Insă o aseme
nea limitare a părut 
absurdă vînzătorumi 
respectiv.

— Nu putem vinde 
vopsea crem deeit in 
bidoane a cite 25 
(douăzeci și cinci, ați 
reținut bine) de litri, 
în cutii mici putem 
vinde alte culori.

a cuprinde toate problemele pe care 
le are de rezolvat, această comisie 
— coordonată de bobinatoarea Flo
rida Durac, secretar adjunct cu pro
blemele muncii organizatorice — 
și-a format mai multe colective de 
lucru care antrenează la rezolvarea 
sarcinilor un mare număr de mem
bri de partid. Unul din aceste co
lective se ocupă de pregătirea ple
narelor, a ședințelor de comitet, a 
adunărilor cu activul, realizînd stu
dii. controale și întocmind materiale 
privind înfăptuirea sarcinilor econo
mice, educarea cadrelor, desfășura
rea vieții interne de partid, îndru
marea organizațiilor U.T.C.. sindica
le, a comisiilor de femei. Un alt co
lectiv urmărește îndeplinirea hotă
ririlor și a planurilor de măsuri a- 
doptate de comitetul de partid și or-

VIAȚA DE PARTID

ÎN MUNICIPIUL 
LUGOJ

ganizațiile de bază, sprijinind con
cret, la fața locului, ducerea la bun 
sfirșit a acțiunilor inițiate, cum ar fi 
cele privind creșterea rolului adu
nărilor generale de partid. îmbună
tățirea calității produselor, redu
cerea cheltuielilor de producție 
ș.a. Acționind in punctele-cheie 
ale desfășurării muncii, membrii a- 
cestui colectiv combat atitudinile de 
tergiversare, de realizare parțială a 
prevederilor și prezintă sinteze cu 
privire la îndeplinirea punct cu 
punct a măsurilor stabilite. în sfir
șit, alte colective ale aceleiași comi
sii se ocupă de activitatea de pri
mire în partid și de sprijinirea și 
îndrumarea organizațiilor de masă 
și obștești. O preocupare de ansam
blu a comisiei este aceea de a rea
liza o mai bună mobilizare a tutu
ror membrilor săi, care să ducă la 
o încărcare mai echilibrată cu sar
cini și. totodată, la sporirea capaci
tății de rezolvare a tuturor proble
melor pe care le ridică aspectele 
vieții de partid din raza sa de cu
prindere.

Acțiuni concrete, 
operative, eficiente

O pondere de 70—75 la sută din 
producția întreprinderii textile Lu
goj este destinată exportului. în a- 
ceste condiții, este firesc ca preo
cuparea comitetului de partid șă se 
îndrepte cu prioritate către produc
ția de export, asigurînd — prin 
desfășurarea unei susținute munci 
organizatorice și politice — reali- 

prinde si MR 1 a. dar 
de data aceasta defal
cat pe restaurante si 
cantine.

MR 1 b (anexă) cu
prinde fondul de re
tribuire (!), dar nu pe 
o singură lună, cum 
reiese lunar din MR 1 
a. ci trimestrial !

Pentru că nu am 
ajuns nici la jumăta
tea formularisticii ciu
date. incîlcite si în
vechite. care se cere 
lunar, trimestrial, se
mestrial și anual tu
turor întreprinderilor 
de alimentație publi
că (putem continua 
enumerarea). înche
iem aici cu următoa
rea întrebare : sint 
toate aceste date in
tr-adevăr necesare ? 
N-ar putea fi ele 
simplificate, iar for
ța de muncă a între
prinderilor de ali
mentație publică și 
timpul cheltuit pen
tru respectivele „me- 
reuri". -„induri". „co- 
muri" și alte „ci
fruri" să fie utiliza
tă pentru îmbunătăți
rea activității unități
lor respective 7 A fă
cut cineva — și cînd 
anume — o verificare 
serioasă a necesității 
tuturor actualelor si
tuații codificate 7

Gh. GRAURE

într-o atare situație, 
cum trebuie procedat 7 
Să aștepte cetățeanul 
care vrea să-și vop
sească ușa și geamul 
în culoare crem alți 
24 de cumpărători 7 
Să cumpere cit să-i 
ajungă pentru toată 
strada sau pentru tot 
blocul 7 Or, pentru a 
răspunde în mod co
respunzător cererii ar 
fi cazul — este cazul ! 
— să se tmbutelieze și 
vopsea de aceste cu
lori. mult solicitate, In 
cutii de dimensiuni re
zonabile 1 Nu de alta, 
dar rămine de ne
înțeles pentru care 
motjv eeea ce se poate 
ln cazul culorii gal
ben-citron nu se poate 
ln cazul celei crem.

Ion MARIN 

zarea ei integrală și la un Înalt ni
vel calitativ. în acest scop, pe baza 
unei analize Întreprinse cu sprijinul 
consiliului de control muncitoresc și 
al comisiei organizatorice, in cadrul 
comitetului de partid s-a hotărit 
înființarea la filatură, unitatea B, a 
unei linii tehnologice pentru export, 
incepind cu prima fază (batajul) și 
pină la faza finală (bobinajul). Cu 
acest prilej, numeroși membri ai co
misiilor comitetului de partid, prin
tre care comuniștii Cornelia Indru 
și Aneta Enache, filatoare. Ana Că- 
rășel, țesătoare. Gheorghe Dragotă, 
economist, Virgil Turcan, inginer, și 
alții au venit cu propuneri deosebit 
de prețioase. Realizarea măsurilor 
adoptate cu acest prilej a fost ur
mărită consecvent de membrii comi
siilor comitetului de partid, anali- 
zindu-se lunar sau chiar la perioade 
mai scurte stadiul înfăptuirii lor.

O altă acțiune desfășurată de co
mitetul de partid cu sprijinul comi
siilor sale pe probleme ne este pre
zentată de economistul Tiberiu Gre- 
cu. vicepreședinte al consiliului de 
control' muncitoresc :

— Cînd, într-o anumită perioadă, 
s-a constatat că schimbul de noapte 
dă un randament mai scăzut decît 
cele de zi, influențind realizările pe 
ansamblul întreprinderii, această 
chestiune a fost analizată in mod 
aprofundat în cadrul comitetului de 
partid. Cu acest prilej au fost puse 
în evidență lipsurile existente în 
preluarea schimbului de noapte, in 
asigurarea asistenței tehnice și a 
ritmicității aprovizionării, în respec
tarea disciplinei tehnologice etc. Șl 
măsurile adoptate în această privin
ță de comitetul de partid, cu spri
jinul comisiilor pe probleme, au fost 
urmărite pină la înfăptuirea lor. în 
mod sistematic, noapte de noapte, 
membri ai biroului comitetului de 
partid și ai comisiilor pe probleme 
s-au aflat în mijlocul formațiilor 
de lucru, contribuind efectiv la asi
gurarea bunului mers al producției.

Asemenea acțiuni concrete, opera
tive își dovedesc eficiența prin do- 
bindirea unor rezultate notabile : 
pină la 1 decembrie, colectivul în
treprinderii lugojene a depășit pla
nul la producția-marfă cu peste 13 
milioane lei, cel al creșterii produc
tivității muncii — cu 2,1 la sută, 
realizînd peste prevederi 176 000 mp 
țesături. în toate aceste înfăptuiri 
se oglindește și activitatea comite
tului de partid, a comisiilor sale 
pe probleme.

Cerințe superioare 
in desfășurarea muncii

Deși rolul comisiilor pe probleme 
ale comitetelor de partid este bine 
cunoscut, totuși nu peste tot activi
tatea acestora se bucură de atenția 
cuvenită. Astfel, comitetele de par
tid de la întreprinderea de produse 
ceramice, cooperativa „Lugojana", 
Autobaza de transport și altele nu 
folosesc toate posibilitățile pe care 
Ie oferă activitatea comisiilor pe 
probleme. Aceasta face ca în munca 
organizațiilor de partid respective 
să se manifeste și să se perpetueze 
unele neajunsuri, care se repercu
tează negativ și asupra îndeplinirii 
sarcinilor economice. Este inadmi
sibil faptul că, datorită nerespectă- 
rii normelor vieții interne de partid, 
unui stil de muncă defectuos, or
ganele de partid din unitățile amin
tite se lipsesc de un sprijin prețios 
în activitatea lor. în această privin
ță este necesar ca și comitetul mu
nicipal de partid să acționeze mai 
energic pentru ca experiența poziti
vă să fie larg răspindită, pentru ca 
toate comitetele de partid din Lugoj 
să folosească in mod corespunzător 
marele potențial de inițiativă și ac
țiune. de îmbunătățire a muncii în 
toate domeniile, pe care îl oferă ac
tivitatea comisiilor pe probleme.

Gh. ATANASIU 
Cezar IOANA

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

în vederea Îndeplinirii Programu
lui de măsuri pentru intensificarea 
activității de colectare a materialelor 
refolosibile, adoptat în 1985, s-au 
luat, pe plan local, de către fiecare 
consiliu popular județean diferita 
măsuri organizatorice. Practic, s-au 
configurat astfel programe practice 
de acțiune, desigur adaptate specifi
cului local, cristalizîndu-se astfel va
riate experiențe.

în județul Teleorman, printre mă
surile adoptate se înscrie arondarea 
(firește, numai în privința colectării 
de materiale refolosibile) a cite unui 
grup de comune pe lingă fiecare oraș 
din Județ. în cazul Teleormanului — 
care cuprinde 83 de comune — aces
tea au fost afiliate pe lingă cele 5 
orașe ale județului : Alexandria, 
Turnu Măgurele, Roșiori de Vede, 
Zimnicea și Videle. Reprezentantul 
întreprinderii Județene de recupera
re și valorificare a materialelor refo
losibile (I.J.R.V.M.R.) din fiecare 
oraș răspunde, prin urmare, atît de 
realizarea planului pe orașul in care 
își are sediul, dar și de realizarea 
planurilor din comunele arondate. 
De asemenea, o măsură interesantă 
este înființarea postului de constata
tor pe Ungă fiecare centru principal 
de colectare din orașe. Ce rol joacă 
constatatorul ? Lunar se deplasează 
ln comunele arondate și analizează 
care e situația la zl a planului pe co
mună, ce stocuri de materiale exis
tă, comunicind rezultatul șefului de 
centru. în acest fel, au fost elimi
nate drumurile inutile și păgubitoare, 
deplasările mașinilor care plecau nu 
o dată la întîmplare, intr-o comună 
sau , alta, după materiale uneori 
prea puține sau chiar inexistente ; 
pe de altă parte, la centrul orășe
nesc există permanent o situație „la 
zi" a tuturor materialelor colectate 
și a modului in care este îndeplinit 
planul in profil teritorial.

Rezultatele practice ale aplicării 
programului amintit, ale măsurilor 
luate nu au tntîrziat să apară. Com
pared valoarea materialelor refolo

Oamenii muncii de la Unitatea 
de mecanizare, transport, construc
ții forestiere (U.M.T.C.F.) din Gura 
Humorului, județul Suceava, des- 
fășurînd o intensă activitate pentru 
îndeplinirea în bune condiții a sar
cinilor de plan, sint, totodată, preo
cupați de întărirea răspunderii în 
muncă pentru asigurarea funcțio
nării la parametri maximi a auto
vehiculelor și utilajelor, pentru fo
losirea gospodărească a combusti
bililor. Colectivul nostru acționea
ză prin diverse căi și mijloace 
pentru ca la fiecare tonă de moto
rină sau benzină consumată să se 
obțină un volum mai mare de lu
crări. să se transporte mai multe 
produse si materiale, realizîndu-se^ 
astfel economii de carburanți.

Iată citeva din măsurile si me
todele adoptate in acest sens : ti
nerea unor evidențe riguroase a 
carburanților ; depozitarea și dis
tribuirea lor prin electropompe. 
ceea ce elimină aproape în totali
tate risipa ; normarea strictă a 
fiecărui parcurs de efectuat și în
lăturarea celor neeconomicoase ; 
programarea mijloacelor de trans
port pe rămpi și platforme, balas
tiere și drumuri de construit cu 
parcarea lor la locul de încărcare

Cine repară
ln urmă cu cinci luni, noi, loca

tarii blocului din strada Brezoianu 
nr. 14, vă semnalam că apa nu 
ajunge la robinetele noastre nici 
pentru a fierbe un ceai. Această 
situație data de prin aprilie. Toate 
demersurile făcute în acest răstimp 
pe lîn'gă I.C.A.B. și I.C.R.A.L. 
Cotroceni au rămas fără re
zultat. După deplasarea la fața
locului a reprezentanților ce
lor două întreprinderi, ca ur
mare a scrisorii adresate ..Scîn- 
teii". situația s-a reglementat, 
dar numai pentru citeva zile. 
Apa o cărăm în continuare cu 
gălețile de Ia subsol pentru toate 
nevoile gospodărești și igienice. 
Intrucît răspunsurile primite în 
scris de la cele două unități nu au 
rezolvat situația, acuzindu-se doar 
reciproc, facem un ultim apel la 
sprijinul dv. pentru a-i determina 
pe cei vinovați să găsească o so
luție de aprovizionare cu apă a 
imobilului la toate nivelurile.

Suzl IUTA
strada Brezoianu nr. 14 București

Nota redacției : Cu prilejul de
plasării la fața locului, împreună 
cu reprezentanții celor două uni
tăți menționate în scrisoare, s-a 
constatat, la vremea respectivă, că 
presiunea înregistrată la branșa
mentul blocului era în limitele 
normale. Deci alta era cauza care 
stinjenea ajungerea apel la ultimul 
nivel. Căutînd această cauză,
I.C.R.A.L  Cotroceni a constatat o 
modificare făcută în subsol la in
stalația de apă (fără acordul lor), 
care împiedica ridicarea apei la 
etajele superioare. Drept urmare, 
a dispus readucerea instalației la 
starea inițială. Cu toate acestea, 
așa cum rezultă și din scrisoare, 
situația a rămas aceeași. în loc de

Administrația de stat Loto-Pronosport informează:
Din sulta acțiunilor cu caracter 

deosebit, premergătoare sărbători
lor de iarnă, se desprinde tragerea 
excepțională Loto de duminică, 7 
decembrie, aceasta fiind și ultima 
tragere de acest fel din anul 1986. 
Desigur că nici de data aceasta 
tragerea nu-și va dezminți renu- 
mele. suscitînd același interes, atît 
sub aspectul atractivității, cît și al 
avantajelor oferite. Se efectuează 
7 extrageri. în 2 faze, cu un total 
de 66 numere. Prezenta unor tra

sibile colectate in anul trecut cu 
aceea din anul acesta, rezultă creș
teri importante. De exemplu, în ora
șul Roșiori de Vede (.unde se află 
cel mai mare centru de colectare din 
județ, înainte de aplicarea progra
mului și a măsurilor amintite) cen

„N-avem experiență"

-dar experiența bună se afla alături!

trul respectiv colectase In 1985 ma
teriale refolosibile ln valoare de 22 
milioane Iei ; acum, în 1986, valoarea 
s-a ridicat la 40 milioane. Creșterile 
sint proportionate și ln celelalte 
orașe din județ.

în legătură cu modul concret In 
care este organizată activitatea de 
recuperare a materialelor refolosi
bile din gospodăriile populației se 
cuvine aratat că tn fiecare oraș, co
mună și municipiu din județ, consi
liile populare și-au întocmit planuri 
proprii de acțiune.

în orașele județului, consiliile 
populare — pe lingă asigurarea do
tării cu binecunoscutele eonteinere 
de bloc și eu înființarea centrelor de 
colectare de cartier și de stradă — 
au acordat un sprijin larg centrelor 
de colectare ale întreprinderii spe
cializate (I.J.R.V.M.R.). Acum, in in
cinta acestora se fac operațiuni mul
tiple de pregătire a materialelor re
cuperate : dimensionări, balotărl, 
secționări etc. In același timp, consi
liile populare orășenești, organiza
țiile componente ale F.D.U.S. au or
ganizat numeroașe acțiuni cetățe
nești pentru colectarea materialelor 

sau descărcare, eliminind astfel 
parcursurile goale de la descărcare 
la parcare etc. Pentru sporirea ca
pacităților de transport s-a urmă
rit utilizarea timpului de lucru la 
majoritatea parcului la nivel de 
zi-lumină. folosirea intensivă a 
autobasculantelor în balastiere, 
tractarea de remorci biaxe sau 
suprainălțarea caroseriilor etc.

Experiența ne-a demonstrat că 
importante reduceri la consumul 
de carburanți se realizează și prin 
mărirea capacităților de transport 
de la tonaje convenționale la cele 
mari, parcul de mare capacitate 
asigurînd în același timp și un ran
dament mai mare și o productivi
tate sporită.

Prin toate acestea, precum și 
prin efectuarea de revizii și lu
crări de întreținere de calitate, în
tărirea ordinii și disciplinei, s-a 
reușit ca in acest an U.M.T.C.F. 
Gura Humorului să încheie fiecare 
lună cu 42—50 tone motorină eco
nomisită peste sarcina planificată 
și 14—16 tone benzină.

loan MEREUTA
U.M.T.C.F. Gura Humorului

reparațiile ?
rezolvare, I.C.A.B. se mulțumește 
să răspundă redacției că „lipsa 
de apă de la etajul I și mai 
sus se resimte din cauza defecțiu
nilor existente în rețeaua interi
oară". I.C.R.A.L. Cotroceni. pe de 
altă parte, asigură locatarii că s-au 
efectuat toate reparațiile și revi
ziile instalației interioare, dar pre
siunea apei a rămas totuși defici
tară Ia etajele I—II și mansardă.

Fapt este că între cele două în
treprinderi s-au mai schimbat 
adrese, s-au mai deplasat dele
gați la fața locului, dar apa la 
robinete tot nu curge, locatarii 
descurcîndu-se destul de greu.

Am mai constatat și alte negli
jențe la acest imobil din centrul 
Capitalei. De peste un an (18, 
XI. 1985), o garsonieră incendiată 
din neatenția fostei locatare Flo- 
rica Popescu, care a plecat fără 
urmă, a fost lăsată de I.C.R.A.L. 
în părăsire. Ușile, geamurile, par
chetul și holul au rămas toate arse 
și... nereparate. Din această cau
ză nici n-a putut fi repartizată 
unui alt om al muncii. Cine su
portă această neglijență 7 Pe ace
lași palier, tot de un an, a căzut 
întreg tavanul unei băi comune 
(datorită infiltrărilor). La solicită
rile scrise ale beneficiarilor, de a 
o repara, I.C.R.A.L. Cotroceni, tot 
în scris, le trimite o adresă (ia
nuarie 1986), dar de... asigurare că 
„o vor repara operativ" !

După cum se vede, operativita
tea Ia I.C.A.B șl I.C.R.A.L Cotro
ceni se rezumă, uneori, la adrese 
neconforme cu realitatea, determi- 
nînd cetățenii să revină cu alte 
scrisori. Se impune deci o inter
venție mai fermă din partea fo
rurilor superioare de resort pen
tru „repararea" acestui stil de 
muncă, dar și a deficiențelor sem
nalate. (Dumitru Manole).

geri „legate" (cite două, la faza I 
și toate cele 3, de la faza a Il-a) ' 
oferă posibilitatea atribuirii de 
cîștiguri șl pentru 3 numere din 18 
și, respectiv, 24 extrase. Cele 13 
categorii de cîștiguri constau în 
autoturisme „Dacia 1300", impor
tante sume de bani și excursii 
peste hotare. Biletele în valoare de 
25 lei participă la toate extragerile, 
iar ultima zi de participare este 
simbătă, 6 decembrie.

— de pildă : „Săptămina recuperării 
materialelor refolosibile", care cu
noaște o certă popularitate în orașele 
județului Teleorman.

O certă eficiență au expunerile 
specialiștilor ținute In cadrul adună
rilor cetățenești — expuneri care 
ajută la înțelegerea importanței și 
necesității adunării materialelor 
vechi. „Ce materiale prețioase se 
găsesc în cioburile de sticlă ?" — 
iată, de pildă, tema uneia dintre ex
punerile ținute la Alexandria. Zim
nicea și Videle, ascultată cu viu 
interes de cetățeni, și despre care se 
apreciază că a contribuit efectiv Ia 

creșterea colectării acestui material 
din gospodăriile populației.

Un fapt pozitiv este acela că expe
riența ciștigată de orașele amintite 
iși găsește aplicare, firește, potrivit 
posibilităților locale, și iii unele co
mune din județ — cum aveam să 
constatăm în comunele Troianu și 
Peretu,

Iată ce ne spunea, de pildă. Victor 
Panaitescu, președintele consiliului 
comunal F.D.U.S. din Troianu :

— Planul de recuperare propus 
pentru anul ln curs a fost realizat In 
proporție de 125 la sută. Avem or
ganizații care și-au îndeplinit sarci
nile de plan incă din luna septem
brie. Metode de lucru 7 Folosim in
tens pentru mobilizarea cetățenilor 
Stația de radioamplificare a comu
nei, Ia care au loc și unele confe
rințe adecvate. Din timp in timp, de 
regulă duminica, mobilizăm cjțiva 
căruțași eare merg din gospodărie in 
gospodărie și adună materialele vechi 
ce prisosesc sătenilor. Pe scurt, co
lectarea materialelor refolosibile este 
desfășurată ca o acțiune permanentă, 
de care știe toată lumea si de care 
se ocupă sistematic, împreună cu ce

In municipiul Alba Iulia au în
ceput lucrările pregătitoare in ve
derea deplasării unui imobil in 
greutate de 7 600 tone. După nu
meroase translații de clădiri efec
tuate, începînd din anul 1982, in 
Capitală, la Rimnicu Vîlcea, 
Miercurea-Ciuc, Reșița, și în fru
moasa reședință a județului Alba 
se va realiza o asemenea operațiu
ne, cu valoare inedită in țara noas
tră. Nu este vorba de un record în 
ce privește greutatea construcției, 
pentru că au fost mutate și clădiri 
de 9 000 tone, nici de distanța de
plasării — de aproape 10 ori mai 
mică decît cea maximă înregistra
tă în Capitală — și nici de manipu
lări complicate — au fost și cite 
șase mutări in spațiu, implicînd. de 
asemenea, o coborîre in pantă de 
la înălțimea de aproape 6 metri. 
Nu se ridică nici problema unei 
clădiri foarte înalte — au fost 
transportate monumente arhitecto
nice de talia unui bloc cu 10 nive
luri — sau a unei deplasări in tan
dem. cum s-a intirnplat cu două 
imobile din București, ci de cu to
tul altceva. Ineditul operațiunii de 
la Alba Iulia constă in faptul că 
blocul de locuințe A-2, amplasat 
perpendicular pe b-dul. Transilva
niei, una din cele mai reprezenta
tive artere din noul ansamblu urba
nistic Platoul Romanilor, fiind foar
te lung — 100 metri — va trebui sec
ționat și apoi deplasat. Blocul A-2, 
ridicat cu ani în urmă, obturează 
marele bulevard, conceput mai re
cent tocmai spre a deschide accesul 
între orașul nou, care adăpostește 
peste jumătate din populația mu
nicipiului, și cel medieval. între 
soluțiile avansate, evacuarea celor 
80 de . apartamente și demolarea 
clădirii, pe de o parte, sau deplasa
rea ei. pe de altă parte, balanța a 
înclinat in favoarea ultimei alter
native ; mai avantajoasă decît re
construirea din punctul de vedere 
al economiilor de materiale și fon
duri bănești, al duratei de execu
ție și comodității pentru locatari. 
Cu excepția familiilor de Ia parter, 
unde vor fi necesare unele lucrări 
preliminare în scopul mutării blo
cului, ceilalți ocupanți vor rămîne 
„acasă", așa cum s-a procedat si in 
trecut. Beneficiind de toate utilită
țile : apă, căldură, gaze, curent 
electric, telefon etc., datorită folo
sirii temporare a unor racorduri 
elastice la rețelele edilitare orășe
nești. Execuția întregii lucrări, de 
o tehnicitate deosebită, a fost în
credințată unei formații de tineri 
ingineri șl tehnicieni de la între
prinderea antrepriză de construcții- 
montaj Alba, condusă de inginerul 
Iulian Radu, sub directa îndrumare 
a șefului de proiect Eugeniu Ior- 
dăchescu.

L-am întrebat pe inginerul Ior- 
dăchescu, autor, împreună cu un 
colectiv de specialiști de la Insti
tutul „Proiect" București al „Pro
cedeului și instalațiilor românești 
pentru ridicarea Și deplasarea con
strucțiilor", brevetat în 1980. cum 

tățenii. atît primarul și deputății, cit 
și organizațiile de masă și obștești. 
Cam in aceiași termeni ne-a relatat 
despre experiența proprie și tova
rășa Elena Bădescu, deputată ln co
muna Peretu.

...Toate bune, dar se ridică o În
trebare : De ce bunele rezultate ob
ținute intr-un șir de localități (ur
bane și rurale) nu se regăsesc pretu
tindeni 7 Pentru că am intîlnft in 
acest județ și multe comune in care 
rezultatele sint cu mult sub posibi
lități. Citeva exemple...

MALDAENI. Aici, planul de co
lectare prevede pentru 1986, între al

tele, 200 kg cioburi de sticlă și 200 kg 
textile vechi.

Solicităm vicepreședintelui birou
lui executiv, Tudor Biolan, să ne 
spună cit s-a adunat din totalul celor 
400 de kilograme șl cit s-a trimis 
pină acum la întreprindere și aflăm 
că... nimic ! „De ce 7 Ce acțiuni a 
organizat primăria tn ultimele 11 
lui 7“ „Acțiuni 7 Nici una". Dar de
putății, comitetele de cetățeni, comi
siile de femei, organizația democra
ției $i unității socialiste ce au făcut? 
„Sincer să fiu, nu știu nimic. Știți, 
nu prea avem experiență".

Prezentă la discuție, președinta 
comitetului comunal F.D.U.S., Iulia 
Leoveanu, a căutat zadarnic „pla
nul de lucru", dar- nu l-a găsit.

CALMAȚUIU DE SUS. Vicepre
ședinta. Niculina Ghenea, na asi
gură că biroul executiv s-a Îngrijit 
să se realizeze și chiar să se depă
șească sarcinile asumate : in Ioc de 
400 kg de maculatură ș-au adunat 
800 kg. în loc de 200 kg de cioburi — 
peste o mie kg. Am Întrebat ; „Dar 
cooperativa de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, cooperativa 
agricolă, stațiunea de mașini, acolile 

se va proceda in cazul noii pre
miere ?

— Acest bloc stil vagon, ce-i 
drept un vagon gigant, cu înălți
mea de 17 metri și lățimea de 12 
metri, care are o structură simetri
că, va fi mai intii desfăcut la ros
tul median de legătură. Fiecare ju
mătate de clădire va fi susținută 
de un cadru purtător, un fel de 
tavă confecționată din beton, ca
pabilă să suporte în timpul trans
portului structura construcției. Cele 
două secțiuni vor fi așezate pe că
rucioare puternice, care vor rula 
pe niște șine de cale ferată, sub 
efectul de împingere al unor dis
pozitive hidraulice comandate de Ia 
o stație electrică. Acest, utilaj a mai 
fost folosit și la celelalte mutări 
executate in întreaga tară.

— La ce distanță și ce alte ma
nevre comportă noua translație 7

— Călătoria se va face Ia o de
părtare de 32 metri, sub un unghi 
de 34 gracțe.

— Aceasta presupune, de fapt, o 
dublă mișcare : atît o îndepărtare 
față de axa b-dului Transilvaniei 
a celor două tronsoane, pentru a 
lăsa intre ele spațiul necesar de 
acces, cit și o retragere de 32 me
tri fată de b-dul 6 Martie 7

— într-âdevăr, va fi o retragere 
și în același timp o distanțare a 
tronsoanelor, de 55 metri. Deplasa
rea se face cu o viteză de 4.5 metri 
pe oră și va dura 8—9 ore. Pe noul 
amplasament s-au construit funda
ții noi. care vor fi utilizate pentru 
diversele instalații, precum și ca 
spații pentru boxe.

Au trecut circa 4 ani de la apli
carea pentru prima oară a metodei 
de translație a unor construcții. 
Procedeul a demonstrat că. in con
dițiile vastelor lucrări de dezvolta
re și de modelare ce se desfășoară 
în toate centrele orășenești, permi
te păstrarea unor edificii care pun. 
in cadrul înfăptuirii sistematizării 
snațiu’ui urban, Dmb’eme de ali
niere la frontul stradal, de corecta
re a unor situații ce împiedică cir
culația. de deschidere a unor ar
tere, amenajare de snatii verzi etc.

Și la Alba Iulia, leagănul marii 
noastre Uniri, municipiu care a cu
noscut. îndeosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, o puterni
că dezvoltare economică si ur
banistică. deplasarea blocului A-2 
va oferi posibilități de siste
matizare a circulației. Se va 
deschide accesul intre orașul vechi 
și cel nou prin b-dul Transil
vaniei. esplanadă pietonală flancată 
de blocuri moderne, cu numeroase 
magazine, agrementată de zonă 
verde, situată aproape de o inter
secție de mare importanță tn cir
culația urbană. Totodată, se va des
chide o splendidă perspectivă însnre 

■■ terasele cu vii și culmea Ma
mutului, municipiul Alba Iulia 
ciștigînd astfel în funcționalitate, 
frumusețe și pitoresc.

Gabriela BONDOC

și-au realizat planurile 7“ „Nu știu. 
Aceste unități au planurile lor, noi 
pe ale noastre".

Apreciind sinceritatea interlocuto
rului trebuie să adăugăm că ea nu 
poate ține, in nici un caz, locul ma
terialelor recuperabile de care are 
atita nevoie economia națională...

CRÎNGENI. Lucian Luca, primarul 
comunei, nu știe nici el decît de pla
nul consiliului popular. S-au realizat 
planurile unităților de pe teritoriul 
comunei, nu s-au realizat 7 La pri
mărie nu știe nimeni. Dar nu primă
ria, biroul executiv al consiliului 
popular, primarul răspund concret 
de întreaga activitate economică și 
socială din comună 7 La ce a dus 
această pasivitate 7 Discutîpd la pri
mărie cu președintele cooperativei 
de producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor, aflăm că din 1 600 kg 
hirtie, cît era planul, cooperativa a 
strins doar 1 000 kg, iar din 90 kg 
textile planificate, a recuperat.,, 
zero kg. Iată la ce duce a privire în
gustă a lucrurilor (în sensul „pla
nul primăriei" și nu in viziunea cu
prinzătoare a „planului comunal" — 
care să cuprindă toate gospodăriile 
și toate unitățile din comună, de la 
școli pină la C.A.P.) ! Iar in raidul 
întreprins am intîlnit și alte comune 
— Dobrotești, Săceni — in care pur 
și simplu nu se colectase nimic.

Desigur, aspectele negative nu sint 
generale. Dimpotrivă, cum am arătat, 
sint în Teleorman comune in care 
consiliile populare — prlntr-o mobi
lizare bună a cetățenilor, a organiza
țiilor de masă și obștești componente 
ale F.D.U.S., printr-un control susți
nut al activității care se desfășoară 
în unitățile din teritoriu — reușesc 
să-și îndeplinească ritmic si chiar 
să-și depășească sarcinile de recu
perare a materialelor refoloșibile. 
Concluzia se desprinde indubitabil : 
prețuind experiențele bune din pro
priul județ, consiliul popular jude
țean este dator să Ie generalizeze și 
să ajute astfel localitățile rămase in 
urmi pentru a-șl reorganiza neintir- 
Zlat activitatea de recuperare a ma
terialelor refolosibile din gospodă
riile populației, Pentru că sarcinile 
privind colectarea acestora pot șj tre
buie să fie Înfăptuite ln Întregime 1

Gh. GRAURE 
Stan STEFAN 
corespondentul „Scintoll'
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Secvențe din amplul proces de pregătire profesională 
la nivelul exigențelor noii calități a muncii și a vieții

Pregătirea cadrelor trebuie să devanseze modernizarea producției
Dezvoltarea Intensivă a unităților economice, aplicarea amplelor 

programe de perfecționare a organizării și modernizare a producției 
impun, sau mai bine-zis trebuie să fie însoțite, precedate de o serie de 
acțiuni și in domeniul perfecționării pregătirii profesionale a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. Dublarea productivității muncii pină la 
sfirșitul acestui cincinal, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor sint obiective economioe de însemnătate deosebită, care nu pot 
fi înfăptuite fără oameni cu o temeinică pregătire profesională. Cum se 
acționează în întreprinderi industriale- din municipiul Tulcea pentru ri
dicarea nivelului de cunoștințe profesionale ale oamenilor muncii ? Iată 
tema anchetei noastre de azi.

Majoritatea unităților economice 
din municipiul Tulcea au fost con
struite in ultimul deceniu și dispun 
ded de o bază tehnică modernă, de 
înalt randament. în prezent, la 
Tulcea se realizează 60 la sută din 
producția de alumină a țării, întreaga 
cantitate de feroaliaje ; iar la șan
tierul naval se fabrică cargouri de 
7 500 și 15 000 tdw, nave fluviale de 
diferite tipuri și nave de pescuit 
costier de mare complexitate. „Pen
tru a răspunde cerințelor economiei 
naționale, la un nivel calitativ supe
rior. pentru a asigura dublarea pro
ductivității muncii pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal — ne-a spus to
varășul Marin Popa, secretar al co
mitetului municipal de partid — 
o dată cu înfăptuirea programelor de 
modernizare, în fiecare unitate se 
desfășoară ample acțiuni de perfec
ționare a pregătirii profesionale a 
oamenilor muncii. O recentă analiză 
efectuată de biroul comitetului mu
nicipal de partid a reliefat faptul că 
aproape trei sferturi din oamenii 
muncii din întreprinderile industriale 
tulcene invață**.

O primă confirmare a acestei apre
cieri o avem la întreprinderea de 
construcții de nave și utilaj tehno
logic. în această unitate există o 
bună experiență in ce privește mo
dernizarea fluxurilor de producție, 
iar rezultatele obținute, in special 
în direcția sporirii mai accentuate a 
productivității muncii, demonstrează 
că s-a pornit pe un drum bun. 
Totuși, nivelul de pregătire profe
sională a oamenilor muncii nu a 
ținut pasul cu complexitatea în con
tinuă creștere a lucrărilor, executa
te. „într-adevăr, media categoriilor 
de Încadrare a personalului muncitor 
din Întreprinderea noastră este de 
2.4, Iar cea a lucrărilor efectuate

Prin mai buna Întreținere și ex
ploatare a utilajelor, prin aplicarea 
consecventă a măsurilor din pro
gramul de modernizare a procesu
lui de producție, minerii de la în
treprinderea minieră Sărmășag au 
extras de ia începutul anului și 
pină în prezent 30 000 tone cărbu
ne net peste prevederile de plan. 
Cele mai bune realizări au obținut 
ortacii din sectorul minier Sărmă- 
sag I. condus de subinginerul loan 
Oros. Colectivul de aici a reușit ca 
intr-un termen foarte scurt să 
pună în funcțiune un nou complex 
mecanizat în abatajul frontal 6 001.

In fotografie : La ieșirea din 
schimb șeful de sector discută des
pre rezultatele obținute cu minerii 
din brigada 6 001. (Eugen Teglaș, 
corespondentul „Scinteii"),

Foto : S. CRISTIAN

Mecanizarea și robotizarea își demonstrează
O dată cu încheierea primului an al celui de-al optulea cincinal se 

încheie și prima etapă a programului de perfecționare a organizării și 
modernizare a producției. Această amplă acțiune, care se desfășoară la 
scara întregii economii naționale și prin care se urmărește obținerea 
unor importante sporuri de producție, creșterea mai puternică a produc
tivității muncii, ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, diminuarea substanțială a consumurilor materiale și energetice, 
și-a dovedit pe deplin utilitatea și eficiența. Pornind tocmai de la re
zultatele bune obținute de întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj-Napoca 
în realizarea programului de perfecționare a organizării și modernizarea 
producției, ne propunem să prezentăm la tribuna „Scinteii" experiența 
acestei unități, care poate fi de folos și altor colective de oameni ai 
muncii.

De cîteva zile, la întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca func
ționează prima celulă robotizată de 
prelucrare a coșurilor pentru mași
nile de la liniile de îmbuteliat și de 
alimentare. Acest robot, deservit, în. 
trei schimburi, de trei muncitori cu 
înaltă calificare, pe lingă faptul că 
realizează o productivitate dublă la 
operația amintită, execută piese de 
un înalt nivel calitativ. asigurînd 
întregul necesar de coșuri pentru 
mașinile de spălat butelii. în pre
zent. se lucrează la cel de-al doilea 
robot industrial, oare va efectua alte 
două faze de lucru : calibrarea șl 
sudarea automată a coșurilor de la 
mașinile de spălat butelii.

Cei doi -roboți nu sint însă singu
rele prezente înnoitoare din atelie
rele și secțiile de producție. Un se
parator centrifugal de combustibil 
și ulei de 500 litri, destinat navelor, 
a fost reproiectat, reducindu-i-se 
greutatea la jumătate. Concomitent, 
pe baza noilor caracteristici tehnioo- 
funcționale a fost conceput și reali
zat un alt separator, de 100 litri pe 
oră. pentru nave de tonaj mai mic. 
în același timp, a fost modernizat 
pasteurizatorul pentru liniile de im- 
buteliere a lichidelor alimentare. 
Prin modificări constructive Ia axele 
de antrenare, pasteurizatorul func
ționează acum cu un singur grup de 
antrenare. în loc de două grupuri. 
De asemenea, o serie de piese și 
subansamble din metal au fost în
locuite cu piese din material plas
tic ; iar o serie de piese turnate din 
fontă au înlocuit piesele turnate din 
bronz, mult mai scumpe.

In domeniul modernizării tehnolo
giilor s-a extins ștanțarea și matri- 

ajunge Ia 4,5 — ne spune inginerul 
Nicolae Pestrea, directorul tehnic al 
Întreprinderii. Ca atare, am luat o 
serie de măsuri hotărîte pentru ridi
carea nivelului de pregătire profe
sională a personalului muncitor. In 
primul rînd, în fiecare secție și ate
lier de producție s-a analizat în 
amănunt gradul de calificare al tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii. Pentru aceasta am constituit 
mai multe colective formate din cei 
mal buni specialiști din întreprinde
re. grupați pe meserii, tipuri de nave 
și de lucrări, care au examinat în
tregul personal muncitor. Astfel, am 
obținut o oglindă fidelă a gradului 
de calificare al forței de muncă de 
care dispunem. Am constatat cu 
acest prilej că. o dată cu înfăptui
rea programului de modernizare a 
fluxurilor de fabricație, un număr 
de muncitori și-au ridicat nivelul de 
cunoștințe profesionale și. ca urma
re. au fost promovați, in conformi
tate cu prevederile legale, în catego
rii superioare de încadrare. Totodată, 
am organizat. 40 de cursuri de ridi
care a pregătirii profesionale. în 
care au fost cuprinși toți cei care 
nu au corespuns exigentelor impuse 
de creșterea gradului de mecanizare 
și automatizare a lucrărilor de pe 
fluxul tehnologic. Aceste cursuri sint 
constituite pe tipuri de lucrări și pe 
meserii. Pe lingă scurtele expuneri 
teoretice, inginerii și maiștrii care 
conduc aceste cursuri efectuează de
monstrații practice, aplicații la locul 
de muncă, astfel îneît să se asigure 
însușirea temeinică a tehnologiilor 
folosite în procesul de fabricare a 
navelor si utilajelor tehnologice".

Fără Îndoială, măsurile luate sint 
bine venite. Totuși, nu pu*em trece 
cu vederea peste faptul că între ca
tegoriile de încadrare a personalu
lui muncitor și gradul de complexi

țarea la rece și la cald a unor re
pere In vederea reducerii operațiilor 

de prelucrare mecanică. Numai prin 
aplicarea acestei măsuri s-a realizat 
o însemnată economie relativă de 
personal. S-a asimilat, de asemenea, 
o tehnologie de elaborare a fontei 
cu grafit nodular. în vederea fabri
cării unor piese care pină in pre
zent se executau din oțel laminat. 
Acum pe baza acestei tehnologii »e 
pot turna piese cu forme foarte 
apropiate de oele finale, redueîn- 
du-se substanțial manopera de pre
lucrare. Pe lingă acest avantaj, se 
reduc cheltuielile materiale (costul 
unui kilogram de piese din fontă 
nodulară fiind mal mic decît cel din 
otel laminat), iar consumul de me
tal se diminuează cu 40 la sută pe 
bucată. Să mal notăm și faptul că, 
de curlnd. a fost Introdusă pe flu
xul tehnologic o instalație de deten- 
sionare a pieselor prin vibrații, ope
rație care înainte se efectua în cup

tate a lucrărilor executate se men
ține încă un decalaj destul de mare. 
Apoi, nu este normal ca întii să se 
modernizeze producția și abia după 
aceea să se treacă la însușirea noilor 
tehnologii aplicate. Se impune prin 
urmare ca întregul sistem de perfec
ționare a pregătirii profesionale să 
fie astfel organizat incit să nu 
rămină în urma programului de mo
dernizare a producției, ci să-l de
vanseze și prin aceasta să contribuie 
la aplicarea lui cu eficiență superi
oară. Observație care de altfel este 
valabilă și pentru alte unități eco
nomice.

La Combinatul metalurgic, de 
pildă, s-a prevăzut ca producția de 
feroaliaje să crească în acest an cu 
17 la sută. Pentru aceasta au fost 
modernizate toate fluxurile de fa
bricație. Totuși, majoritatea cuptoa
relor nu lucrează la întreaga capaci
tate. De ce ? „Din analizele pe care 
le-am efectuat, ne-a spus tovarășul 
Severin Iriciuc, secretarul comitetu
lui de partid din combinat, am ajuns 
la concluzia că unii muncitori tineri 
nu au suficientă experiență practică, 
nu stăpînesc suficient de bine teh
nologiile de fabricație. De aceea, am 
organizat 37 de cursuri in care sint 
cuprinși 641 de oțelari, mecanici și 
electricieni. Sub conducerea ingine
rilor cu bogată experiență, timp da 
un an. tinerii respectivi se perfec
ționează la locul de muncă. La în
cheierea cursurilor, fiecare muncitor 
primește un calificativ atît pe baza 
răspunsurilor date la examenul teo
retic. cit și a rezultatelor obținute 
la locul de muncă. în realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Astfel, 
indicele de folosire a cuptoarelor a 
sporit. In ultimele patru luni, cu 
aproape 10 la sută".

Se demonstrează, așadar, încă 
o dată rolul hotărîtor al pregătirii 
profesionale a oamenilor muncii in 
exploatarea eu eficientă superioară 
a utilajelor și instalațiilor din do
tare. Cerință resimțită și la între
prinderea de aluminiu din Tulcea, 
unde majoritatea instalațiilor sint 
la nivelul tehnicii mondiale, dar 
unde indicii lor de. folosire pot fi 
IpcĂ mult Îmbunătățiți. Ce s-a în
treprins in acest sens ?

..încă de anul trecut — ne-a spus 
Inginerul Aurel Urcan. directorul În

toare cu consum mare de gaze na
turale și intr-o perioadă de timp 
mai mare decît prin noua tehno
logie.

Măsurile cuprinse in programul de 
modernizare pe acest an, 90 la nu
măr, au asigurat creșterea produc- 
tiei-marfă cu 68,8 milioane lei, re
ducerea costurilor de producție cu
13,5 milioane lei și o economie re
lativă de personal de 328 de oameni, 
distribuiți în alte locuri de muncă. 
Iată, așadar, un prim bilanț, succint, 
al amplului program de perfecțio
nare a organizării și de modernizare 
a producției, care vine să încununeze 

munca plină de răspundere, activi
tatea creatoare a tuturor specialiști
lor antrenați tn această vastă acți
une. Cum s-au putut realiza atîtea 
obiective intr-un timp relativ scurt? 
Printr-o organizare de excepție, me
nită să atragă toate forțele tehnice 
ale întreprinderii, să permită oame
nilor să studieze, să gîndească și să 
aplice oele mai originale soluții de 
sporire a producției și eficientei 
economice. Președintele consiliului 
oamenilor muncii și secretarul co
mitetului de partid. Francisc Bara- 
baș, ne-a făcut cunoscute cîteva din 
modalitățile de acțiune. Mai întîi, 
pentru elaborarea programului de 
modernizare s-a constituit un colec
tiv format din cadre de conducere, 
ingineri, tehnicieni, maiștri și mun
citori cu înaltă calificare, cu o bo
gată experiență, specialiști din uni
tățile de cercetare cu care întreprin
derea colaborează, precum și cadre

ÎN UNITĂȚI
ECONOMICE

DIN JUDEȚUL 
TULCEA

treprinderii — am trecut la reorga
nizarea activității de perfecționare 
profesională. în acest an. cele 54 de 
cursuri au fost organizate pe forma
ții de muncă, pe ateliere sau instala
ții. Ca lectori au fost stabiliți cei 
mai buni și experimentați ingineri, 
iar cadrele tehnice din conducerea 
întreprinderii răspund direct de 
buna desfășurare a activității în- 
tr-un anumit număr de cercuri". 
Demn de relevat este și faptul că 
aici cursurile se desfășoară direct la 
locurile de muncă ale muncitorilor, 
în felul acesta, fiecare cursant își 
însușește cit mai temeinic tehnolo
giile de lucru, modalitățile concrete 
de acțiune în diferite situații. Efi
ciența măsurilor luate se regăsește 
în depășirea planului la productivi
tatea muncii cu 2,5 la sută pe zece 
luni din acest an.

în cadrul investigației făcute am 
întilnit însă și altfel de situații. La 
întreprinderea de prelucrare a ma
selor plastice, de exemplu, se înre
gistrează mari restanțe la producția 
fizică. Deși unitatea dispune de o 
dotare tehnică nouă, modernă, in
dicele de folosire a utilajelor și in
stalațiilor este foarte scăzut. Și 
aceasta deoarece un număr mare de 
tineri nu au suficientă experiență 
practică. Deci perfecționarea pregă
tirii lor profesionale este foarte 
necesară. Cu toate acestea, organi
zarea acestei activități s-a făcut 
doar pe hirtie. Cursurile se desfă
șoară din cînd in cind, iar prezența 
cursantelor este doar de 50—60 la 
sută.

Asemenea situații se întîlnesc și la 
întreprinderea de industrializare a 
peștelui, și la întreprinderea de ex
ploatare industrială a agregatelor 
minerale de construcție. Iată de ce 
este necesar ca în fiecare unitate să 
se manifeste mai multă exigență in 
organizarea cursurilor de ridicare a 
calificării oamenilor muncii. Comi
tetul municipal de partid are obliga
ția să generalizeze experiența dobîn- 
dită in acest sens, să intervină ope
rativ pentru curmarea neajunsurilor 
care există în activitatea de pregă
tire pYoffesiortdlă din unităttte eco
nomice tulcene. . , • ■

Neculal AMIHIIESEI
corespondentul „Scinteii"

didactice de la Institutul politehnic 
din oraș. Practic, pentru alcătuirea 
programului de modernizare au fost’ 
consultați toti oamenii muncii din 
secții și ateliere, la stabilirea măsu
rilor și eșalonarea aplicării lor avîn- 
du-se în vedere sarcinile pe care în
treprinderea le are de realizat in 
acest cincinal. ,

Ținînd oont de multitudinea obiec
tivelor urmărite, comisia de organi
zare și modernizare a producției a 
constituit nu mai puțin de 13 colec
tive și 15 grupe de lucru pe proble
me. care se ocupă direct de apli
carea măsurilor din program. Spre 

exemplu, un colectiv urmărește mo
dernizarea atelierului de tratamen
te termice, altul modernizarea ate
lierului de galvanizare. iar altul 
modernizarea atelierului de vopsito- 
rie. La o primă analiză întreprinsă 
de comitetul de partid și de consi
liul oamenilor muncii s-a conturat 
necesitatea constituirii unui colectiv 
care să se ocupe exclusiv de mo
dernizarea produselor și a tehnolo
giilor de fabricație. Astfel, s-a creat 
un atelier special care s-a ocupat de 
proiectarea unor sisteme de orga
nizare a fluxurilor tehnologice, ate
lier care își desfășoară activitatea 
cu bune rezultate. Inginerul Zoltan 
Deszo, care conduce aoest grup de 
lucru specializat în acțiunile de 
modernizare, ne-a vorbit despre 
măsurile luate pînă acum, despre 
experiența dobindită și rezultatele 
obținute. Din colectivul atelierului 
de proiectare fac parte în jur de

RECOLTE SPORITE
- prin lucrarea științifică a pămîntului

Moment de bilanț si în agricultura 
bihoreana, si. totodată, perioadă de 
intense pregătiri pentru producția 
anului viitor, producție care, asa cum 
a cerut secretarul’ general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
trebuie să fie și cea mai mare din 
istoria tării. Bilanț din care se de
tașează recoltele de peste 8 000 kg 
griu si 20 000 kg știuleți realizate ne 
întreaga suprafață cultivată de către 
cooperatorii din Valea lui Mihai și 
Salonta. în ansamblul său. de altfel, 
agricultura județului a obținut, cu 
2 520 kg porumb știuleți si 417 kg 
griu mai mult la hectar comparativ 
cu anul trecut, pe această bază spo
rind simțitor — la porumb boabe, 
bunăoară, cu 87 la sută fată de me
dia cincinalului precedent — si li
vrările la fondul de stat.

Rezultatele amintite, deși prezintă 
creșteri, nu sint de natură să mul
țumească lucrătorii ogoarelor din 
Cimpia Crișurilor. ele nefiind ne 
măsura potențialului de care dispun. 
Tocmai aceste decalaje, in fapt, re
zerve care trebuie să fie neintîrziat 
puse în valoare, constituie miezul 
analizelor aprofundate, inițiate acum 
in fiecare unitate, precum si la ni
velul județului. Experiență bună, de. 
virf. există așadar. Cum se acțio
nează. prin urmare, ca ea să fie 
temeinic cunoscută și larg generali
zată.

Programe există - 
esențială este 
înfăptuirea lor

De subliniat că învățămintele care 
s-au tras în toate unitățile agricole 
din iudet n-au rămas simple con
statări. La culturile de toamnă, de
ficiențele au fost corectate. începind 
cu organizarea asolamentelor. cu 
arăturile, lucrările de pregătire a te
renului și sfirsind cu insămînțarea 
propriu-zisă a acestor culturi. Ceea 
ce se cuvine subliniat este că spo
rurile de producție prevăzute pentru 
anul viitor se bazează în totalitate 
pe ridicarea substanțială a randa
mentelor Ia hectar. în acest scop, în 
toate unitățile agricole au fost dis
tribuite tehnologiile specifice cultu
rilor in sistem intensiv.

Pentru a da răspuns concret che
mării secretarului general al parti
dului ca și Bihorul sâ se numere, 
încă de anul viitor. între județele 
care vor înfăptui obiectivele noii re
voluții agrare, au fost elaborate, sub 
coordonarea nemijlocită a comitetu
lui județean de partid, programe 
concrete pe sectoare și culturi, nomi- 
nalizînd unitățile prevăzute a realiza 
produc ții -record. î-esponsa bilttățile 
factorilor ce trebuie să concure la 
obținerea lor. De menționat că fie
care program include, pe lingă su
prafețele si nivelurile de producție, 
cite o fișă-cadru a tehnologiei reco
mandate. inclusiv condițiile ce tre
buie asigurate pentru a realiza pro
ducțiile planificate. Defalcate pe 
unități, programele vor fi dezbătute 
nu numai într-o plenară cu activul 
din agricultura județului, ci si în 
adunări de partid deschise, precum 
si în adunări generale ale membrilor 
cooperatori, ale oamenilor muncii 
din I.A.S. și S.M.A.. instituindu-se 
un sistem riguros de urmărire a în
făptuirii lor.

Pămîntul - ajutat 
să producă mai mult

Indiscutabil, dintre factorii care 
trebuie să ducă la realizarea unor 
producții sporite, preocuparea pentru 
mai buna valorificare a pămîntului 
si creșterea potențialului său pro
ductiv ocupă un loc central. Nece
sitatea executării unor ample lucrări 
de îmbunătățiri funciare, bunăoară, 
este accentuată de faptul că încă

avantajele
30 de oameni, ingineri, maiștri, teh
nicieni. muncitori cu înaltă califi
care. Aoest colectiv se ocupă de trei 
mari categorii de probleme : moder
nizări de produse și de tehnologii ; 
realizarea programului de roboti
zare a unor procese de fabricație : 
proiectarea și organizarea fluxurilor 
tehnologice flexibile.

— Organizarea unui aștfel de ate
lier specializat în acțiunile noastre 
de modernizare, cu un grup propriu 
de proiectare și execuție — ne 
spune ing. Alexandru Cuc. directo
rul întreprinderii — ne-a permis con
centrarea problemelor majore ale 
modernizării în mîinile unor specia
liști de primă mînă. Colectivul aces
tui atelier al viitorului, cum 11 nu
mim ade?ea. colaborează strlns cu 
atelierele de proiectări tehnologice, 
pentru utilaje ale industriei alimen
tare. utilaje frigorifice, turnătorie, 
construcții metalice și de proiectare 
e S.D.V.-urilor. Fiecare membru al 
colectivului atelierului de moderni
zare are sarcini nominale, urmărite 
zilnic, astfel ca toate termenele de 
finalizare să fie respectate. In mod 
deosebit s-a urmărit. în ultimul timp 
realizarea programului de roboti
zare și modernizare a tehnologiilor 
pentru fabricarea produselor desti
nate exportului. De asemenea, la 
rezolvarea unor teme. colectivul 
atelierului colaborează cu cercetă
tori și specialiști de la Institutul po
litehnic și de la filiala Institutului 
pentru tehnică de calcul, colaborare 
care s-a dovedit pînă acum deosebit 
de fructuoasă nu numai în realiza
rea celor doi roboți industriali, care 
anunță intențiile noastre pentru ur
mătoarea etapă de modernizare.

Experiența acumulată de colecti
vul de oameni ai muncii de la în
treprinderea „Tehnofrig" din Cluj- 
Napoca in perfecționarea organizării 
și modernizarea producției poate 
reprezenta, așadar, un model de se
riozitate, de mobilizare amplă a tu
turor specialiștilor care pot aduce, 
la locurile- lor de muncă. Idei va
loroase de promovare a noului, de 
ridicare a nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, de sporire a în
tregii/activități economioe.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii" 

mari suprafețe sint afectate de ex
ces de umiditate sau sint supuse fe
nomenelor de eroziune, iar pe unele 
terenuri se simte acut lipsa precipi
tațiilor.

Recoltele mari obținute an de an 
de numeroase unități agricole Ia 
plantele prăsitoare se datoresc, in 
bună măsură, cultivării acestora ne 
terenuri bine arate din toamnă. Ar
gument în plus pentru modul in 
care s-a acționat cu toată energia 
ca arăturile — prima si cea mai im
portantă verigă din ciclul de lucrări 
ale solului in cazul oricărei culturi 
— să fie făcute pină la ultima braz
dă in timp optim si de calitate. „De
sigur. e foarte important ca arătu
rile adinei să fie executate toamna 
devreme. înlesnind alinarea solului, 
îmbogățirea lui prin reactivarea pro
ceselor microbiologice. acumularea 
apei rezultate din precipitații, con
diție de însemnătate deosebită (mai

IN JUDEȚUL BIHOR

ales după o secetă prelungită) pen
tru obținerea de recolte mari la cul
turile ce se însămîntează in primă
vară — afirma inginerul Ioan Sera
cin. directorul trustului județean 
S.M.A. Principala noastră grijă a 
fost executarea unor arături de ca
litate. adinei de 32—35 cm. Toate 
plugurile au fost echipate cu scor
monitori pentru a realiza si lucrări 
de subsolaj. cu influentă favorabilă 
asupra creșterii permeabilității, a 
mai bunei înrădăcinări, a prăsitoa
relor. Ne-am pregătit, din timp 'pen
tru aceste acțiuni, realizind cu forțe 
proprii, atît scormonitori pentru 
2 000 pluguri, .cit si scăriflcatoare 
pentru tractoarele A 1 800". Reține 
atenția faptul că. in cazul unor cul
turi. cum sint sfecla de zahăr, inul 
pentru ulei si fibră, se execută de oe 
acum un mare volum de lucrări. Mai 
concret, pregătirea terenului prin 
discuiri. fertilizare, nivelare, urrnind 
ca în primăvară -să mai fie necesară 
doar o trecere cu combinatoriii, fa- 
vorizind in bună parte asigurarea 
inter densități superioare de plante 
ne unitatea de suprafață. Experiența 
de la C.A.P. Valea lui Mihai a dat 
tonul pentru un asemenea mod de 
a pregăti recolte mari.

Am văiut în cimn. la jumătatea lui 
noiembrie, ce înseamnă munca bine 
organizată!, făcută cu pricepere s! 
pasiune. O secvență de pe ogoarele 
C.A.P. Sîntandrei. Rădăcinile coce
nilor erau complet incorporate sub 
brazdă. Suprafețele prevăzute a fi 
fertilizate cu îngrășăminte organice 
primiseră cantitățile de gunoi de 
grajd fermentat înainte de execu
tarea arăturii. împrăștierea s-a făcut 
nu numai cu mașinile, ci si direct 
din atelajele cu care au fost trans
portate. „Am explicat cooperatorilor

ÎNALTA EFICIENTĂ IN UTILIZAREA RESURSEEOR MATERIALE
«

«Urmare din pag. I)
formindu-se intr-o frină în aplica
rea noului mecanism economico- 
financiar, în desfășurarea activității 
economice și financiare a unităților, 
potrivit cerințelor actuale. Practica 
a demonstrat că folosirea fără limite 
a creditelor de la bancă nu stimu
lează nici produ.cția, nici vinzarea 
produselor, ci, dimpotrivă, dă posibi
litatea producerii „pe stoc", cum se 
spune, creării unor stocuri supranor- 
mative, efectuării unor cheltuieli 
neeconomicoase. apariției de stagnări 
sau întirzieri în fluxul producției, 
circulației mărfurilor și încasării ve
niturilor necesare desfășurării nor
male a activității in fiecare unitate 
economică. Iată de ce este necesar 
ca toate unitățile să accelereze pro
cesul de producție și «Ie desfacere a 
mărfurilor, pentru a încasa, în cel 
mai scurt timp, veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de producție 
și constituirii fondurilor proprii, in
clusiv a celor de stimulare materială 
a oamenilor muncii. în vederea 
eliminării oricăror neajunsuri în 
acest domeniu este necesar să se 
aplice neabătut, integral, prevederile 
Programului privind perfecționarea 
sistemului de finanțare și creditare 
a activităților economice și a nor
mativelor economico-financiare, a- 
doptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1986, și cu deosebire a mă
surilor cuprinse în planul de finan
țare a activității economico-sociale 
pe baza autoconducerii și autoges- 
tiunii economioe.

De asemenea, o cerință obiectivă 
de o deosebită importanță in pro
cesul perfecționării mecanismului 
economico-financiar constă în asigu
rarea conducerii unitare a intregii 
activități economico-sociale a țării, 
In încadrarea strictă a activității uni
tăților economice in planul național 
unic de dezvoltare economico-socială. 
în îmbinarea intereselor fiecărei 
unități, ale fiecărui colectiv de oa
meni ai muncii cu interesele gene
rale ale economiei naționale, ale în
tregului popor. Așa cum sublinia 
secretarul general al partidului, tre
buie bine înțeles că autoconducerea, 
autogestiunea asigură cu adevărat o 
largă inițiativă a unităților economi
ce, a consiliilor de conducere, a co
lectivelor de oameni ai muncii, dar 
aceasta în deplină concordanță cu 
cerințele economiei naționale, cu 

de ce e mai bine să procedăm in a- 
cest tel. Una este cind ingrăsămin- 
tele naturale sint incorporate in sol. 
la 30 cm. o dată cu arătura de toam
nă. și alta cind ele râm in la supra
față. la 10—15 cm. acolo de unde 
doar o mica' parte din rădăcinile 
plantelor iși trag seva" — este de 
Părere inginerul Ioan Pop. președin
tele cooperativei.

Dp fapt, pretutindeni în județ s-a 
urmărit cu exigentă desfășurarea lu
crărilor in flux, pentru .împrăștierea 
îngrășămintelor naturale si a amen
damentelor. organizîndu-se formații 
mari de utilaje, cite 1—2 pe con
siliu agroindustrial, care acționează 
grupat. Nu intimplător planul anual 
a fost depășit atit la fertilizarea cu 
îngrășăminte organice, cit si la apli
carea amendamentelor pentru corec
tarea acidității, cantitățile incorpo
rate in sol fiind triple față de anul 
precedent. Toate aceste doze, calcu
late in funcție de amplasarea cul
turii. gradul de aprovizionare a so
lului. nivelul producției planificate, 
planta premergătoare, cantitățile de 
îngrășăminte chimice si organice 
aplicate anterior. Obligă la aseme
nea acțiuni de amploare nu numai 
faptul că .in județ doar 6 din 15 con
silii agroindustriale sint situate la 
ses. ci și ponderea mult sporită a 
suprafețelor ce se vor cultiva in sie>- 

• tem intensiv in anul viitor.

Sarcini diferențiate,
in raport cu specificul 

terenului
O pîrzhie importantă pentru spo- 

' rirea producției agricole vegetale, 
care de fapt nu necesită nici un fel 
de investiție, o reprezintă ampla
sarea judicioasă a culturilor ne tere
nurile cele mai potrivite. Corelarea 
mai bună a asolamentelor cu pla
nurile de cultură este evidentă si in 
cazul păioaselor. „Dacă anul trecut 
griul a fost amplasat pe 20—25 ,1a 
sută griu după griul anul I. In 1936 
doar 5 procente se mai află în aceas
tă situație, sporind în schimb pon
derea celor mai bune premergă
toare" — menționa inginerul Petre 
Olaru. director adjunct al direcției 
agricole județene. De fapt, proble
ma amplasării cerealelor s-a bucu
rat de atenție sporită. Răspindite 
pe toate terenurile din județ, ele au 
fost concentrate pe suprafețele de 
maximă favorabilitate. Să ne re
ferim. de pildă, la porumb. Chiar si 
in anul trecut. 42—45 la sută era cul
tivat in zona colinară și doar 18—20 

' la stftă'îă Șbs. Pe baza bonității, 
această cultură a fost restrinsă ru 13 
la- sută in zorța de deal, șesul defi
nind acum circa, 35,1a sută. Cores
punzător s-a făcut si zonarea mai 
corectă a celorlalte culturi. îndeosebi 
a plantelor tehnice. Culturile de vo
lum — mul si cinepa fibră — au 
fost amplasate cu precădere în jurul 
fabricilor, ootimizind astfel și trans
portul. „Toate unitățile agricol»» dis
pun de schite de amplasare a cul
turilor oe fiecare parcelă, verificate 
de organele noastre de specialitate. 
Sarcinile de plan sint stabilite dife
rențiat. De baza cunoașterii capaci
tății productive a solurilor din fie
care unitate. Aceasta are avantajul 
că sarcinile de olan repartizate' au o 
bază reală" — conchidea inginerul 
Petre Olani.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii”

prevederile planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
țării și pornind, totodată, de la rap
tul că fiecare poartă răspunderea in 
i'a(a poporului pentru felul cura gos
podărește partea din avuția națio
nală încredințată spre administrare.

Pentru a asigura cadrul normativ 
necesar dezvoltării unitare, ascen
dente și echilibrate a economiei na
ționale, pentru ca fiecare unitate 
economică, toți producătorii să cu
noască ce trebuie să producă. Cu cit 
trebuie să producă, cu cit să vindă 
și cu ce eficiență economică sâ reali
zeze producția, in programul privind 
perfecționarea sistemului de finan
țare și creditare a activităților eco
nomice și a normativelor economico- 
financiare se prevăd întocmirea și 
aplicarea de normative privind : 
costurile unitare pentru principalele 
produse industriale și agricole, chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă. 
mijloacele circulante și creditele la 
1 000 Iei producție-marfă, volumul 
producției-marfă care trebuie obți
nută la 1 000 lei fonduri fixe. De 
asemenea, pentru creșterea vitezei 
de circulație a mărfurilor, realizarea 
permanentă a veniturilor și lichida
rea stocurilor supranormative, neeco- 
nomicoase, au fost stabilite normele 
și normativele de stoc pentru mate
rii prime și materiale, producția ne
terminată și produse finite.

•Desfășurarea activității economico- 
sociale pe bază de norme și norma
tive reprezintă o cerință a legități
lor producției sociale, care se impu
ne cu atit mai mult și mai direct in 
condițiile economiei socialiste plani
ficate, cind există premisele obiecti
ve necesare, in primul rind proprie
tatea socialistă asupra mijloacelor 
de producție, pentru înlăturarea ori
cărei risipe de muncă socială și pen
tru folosirea cu eficiență maximă a 
tuturor resurselor materiale, umane 
și financiare, spre binele întregului 
popor. încadrarea întregii activități 
economice in sistemul normelor și 
normativelor economico-financiare 
așază pe baze trainice funcționarea 
mecanismului economiei socialiste, 
contribuie Ia întărirea autoconduce
rii muncitorești, a autogestiunii și 
autofinanțării, îmbină puternic acti
vitatea care se desfășoară la niveî 
microeconomic cu cea la nivel macro
economic, asigurind dezvoltarea eco
nomico-socială generală a țării.
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CONTINUITATEA PROCESULUI REVOLUȚIONAR

IN ETAPA ACTUALĂ
Teza continuității procesului revoluționar in 

etapa actuală in țara noastră și in perspectivă 
reprezintă 1 o importantă contribuție teoretică și 
practic-politică a partidului nostru la dezvol
tarea gîndirii revoluționare contemporane. Ea 
surprinde dialectica intrinsecă a dezvoltării 
societății socialiste, a raportului complex de 
continuitate și de transformări calitative in 
procesul însuși al construcției socialiste.

Această teză a fost exprimată cu clarviziune 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul la 
Congresul al Xlil-lea al partidului : „Revolu
ția, procesul de transformare revoluționară a 
societății nu se încheie o dată cu luarea puterii 
politice. Cucerirea puterii politice constituie un 
factor important, dar reprezintă numai o etapă 
in lupta pentru înfăptuirea idealurilor de drep
tate și echitate socială, pentru victoria socialis

mului șî comunismului. Procesul revoluționar va 
continua și in societatea comunistă - practic, 
el nu se va incheia niciodată".

In concepția partidului nostru, a secretarului 
său general, revoluția și construcția socialistă, 
și în perspectivă construirea comunismului, se 
prezintă, și structural și istoric, ca un proces 
revoluționar unitar, care cuprinde toate dome
niile vieții sociale. Se poate spune, de aceea, 
că, in prezent, exigențele noi pe care le pune 
transpunerea în viață a programului de dezvol
tare economico-socială a țării în cincinalul 1986— 
1990 creează condiții pentru afirmarea și mai 
puternică a procesului revoluționar din țara 
noastră, pentru dezvoltarea lui atit in domeniul 
vieții economice, in industrie și agricultură, cit 
și in viața politico-ideologică. Așa cum se arată 
in documentele partidului nostru, caracteristicile

procesului revoluționar vor fi prezente în activi
tatea social-economică și în munca politico- 
educativă a partidului de-a lungul întregii 
opere de făurire a socialismului. Aceasta presu
pune a luptă continuă împotriva automulțumirii, 
preocuparea de a răspunde în permanență exi
gențelor mereu sporite ale progresului societății 
noastre.

Dezbaterea organizată de redacția noastră 
la Academia de partid pentru invățămînt social- 
politic a abordat relația dintre caracterul 
revoluționar al transformărilor pe care Ie 
cunoaște societatea românească In stadiul său 
actual de dezvoltare și exigențele afirmării 
plenare a spiritului revoluționar în munca și 
viața tuturor oamenilor muncii. Participă : prof, 
univ. dr. ION FLOREA, conf. univ. dr. NICOLAE 
LOTREANU, dr. ION ZARA.

Conținutul nou al spiritului

revoluționar
Ion Florea : Continuitatea pro

cesului revoluționar in etapa ac
tuală este obiectiv determinată de 
sarcinile calitativ noi pe care le 
are de înfăptuit în prezent poporul 
nostru in construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

In plan economic, in actuala eta
pă se accentuează dezvoltarea in
tensivă a tuturor ramurilor, pe 
baza introducerii cuceririlor noii 
revoluții tehnico-științifice. In agri
cultură. obiectivul fundamental îl 
constituie realizarea unei noi revo
luții agrare, ce presupune realiza
rea unor producții agricole înalte 
și stabile, transformarea generală, 
a felului de muncă, de viață si de 
gindire al țărănimii.

Necesitatea obiectivă a transfor
mărilor revoluționare îrt etapa ac
tuală decurge, totodată, din cerința 
soluționării unor contradicții moș
tenite sau care au apărut pe par
cursul construcției socialiste, a 
unor decalaje și necorelări apăru
te între diferite ramuri sau a unor 
influente negative din economia 
mondială. Construirea socialismu
lui, sublinia în acest sens secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. nu este un 
marș triumfal, lipsit de dificultăți 
și contradicții, de unele rezistențe 
opuse de rutină și mentalități 
vechi, de atitudini înapoiate ale 
unor membri ai societății. El este 
un proces de muncă și lupță pentru 
învingerea acestor greutăți, pentru 
soluționarea unor asemenea con
tradicții, pentru a asigura victoria 
noii orînduiri, Continuitatea pro
cesului constructiv, de edificare a 
unei vieți materiale si spirituale noi 
are un caracter revoluționar tocmai 
prin transformările calitative pe 
care le operează în toate planurile. 
Iată de ce desfășurarea construc
ției socialiste nu trebuie înțeleasă 
In genere ca un proces liniar, ci ea 
implică in mod necesar elemente 
de discontinuitate, salturi calitati
ve. transformări cu adevărat revo
luționare în munca și viața oame
nilor, in modul de gîndire și in con
știința acestora.

Revoluția științifică contempora
nă impune exigențe specifice fie
cărui domeniu de activitate, eviden
țiind o legătură organică între ma
nifestarea spiritului revoluționar, 
novator și cerința ridicării continue 
a nivelului pregătirii profesionale, 
■ competentei fiecărui om al mun
cii și a fiecărui cadru de conducere 
pentru soluționarea optimă a pro
blemelor complexe ale progresului 
economico-social contemporan.

Toate aceste elemente îndreptă
țesc să se vorbească despre conti
nuitatea procesului revoluționar in 
stadiul actual al construcției socia
liste și să se sublinieze — așa cum 
o face tn mod consecvent partidul 
nostru, secretarul său general — că 
revoluția socialistă nu s-a încheiat 
o dată cu preluarea puterii politice 
de către clasa muncitoare împreu
nă cu aliații săi și nici după vic
toria relațiilor de producție socia
liste. după cum ea nu se va încheia 
nici atunci cînd se vor realiza 
obiectivele făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate. înain
tarea pe trepte tot mai Înalte de 
progres economic și Înfăptuirea u- 
nor transformări radicale în con
știința oamenilor fac obiectiv 
necesară păstrarea și întărirea spi
ritului revoluționar în rindurile 
partidului și ale poporului nostru.

Ion Zară : Elementele de con
tinuitate date de opțiunea politică 
a Congresului al XlII-Iea, orienta
rea ca obiectivul fundamental al 
cincinalului 1986—1990 să îl con
stituie continuarea fermă a politi
cii de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a patriei noastre spre comunism 
pornesc de la cerințele reale ale 
dezvoltării, ale realizării unei noi 
calități a muncii și vieții întregu
lui popor. Pe de altă parte, accen
tuarea dezvoltării intensive a tutu
ror ramurilbr Industriale, asigu
rarea unui echilibru mai bun între 
diferite sectoare pentru a realiza o 
eficiență mai mare și a se elimina 
unele contradicții apărute Ia un 
moment dat constituie sarcini ac
tuale cu valențe revoluționare. Ele 
implică în mod necesar, în această 
etapă a revoluției tehnico-științifice 
contemporane, amplificarea cerce
tării științifice proprii, aplicarea 
progresului tehnic, înfăptuirea unor 
mutații cu adevărat revoluționare 
în producția materială a societății, 
înscrierea cu rezultate concludente 
în revoluția contemporană din ști
ință și tehnică corespunde atit ten
dințelor generale ale dezvoltării 
mondiale, cît și forței reale a eco
nomiei românești. Se evidențiază 
aici' adevărul că realizarea unor 
obiective revoluționare într-un do
meniu atrage după sine realizarea 
unor transformări revoluționare și 
în alte domenii, datorită interde
pendenței dintre ele. Dezvoltarea 
intensivă, calitativă atrage In pro
cesul transformărilor revoluționare 
energia și capacitatea tuturor oa
menilor muncii, din toate dome
niile vieții sociale. înfăptuirea 
transformărilor revoluționare din 
actuala etapă de dezvoltare a tării 
noastre solicită manifestarea spiri
tului cutezător al comuniștilor, mo
bilizarea energiilor creatoare ale 
Întregului popor, promovarea spiri
tului novator în toate domeniile de 
activitate.

„Acum — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este nevoie 
de un revoluționar de tip nou. cu 
înalte cunoștințe in toate domeniile 
— profesionale, tehnice, științifice 
și culturale — înțelegerea legilor 
naturii și a legilor dezvoltării so
ciale. Numai cu asemenea revolu
ționari vom putea asigura mersul 
înainte și Înfăptuirea noilor obiec
tive ale revoluției". Există, așadar, 
o legătură concret determinată, or
ganică între caracterul obiectivelor, 
al transformărilor sociale și conti
nua perfecționare a oamenilor che
mați să le înfăptuiască.

Acest adevăr al vieții, al expe
rienței revoluționare confirmă prin
cipiile materialismului dialectic și 
istoric, ale filozofiei marxiste, după 
care rolul determinant in procesul 
social istoric îl au oamenii.

Oamenii competenți. cu inaltă'ca- 
lificare constituie, in ultimă instan
ță, așa cum se arată in documen
tele de partid, factorul hotărîtor al 
înfăptuirii marilor obiective din 
etapa actuală. Autoconducerea și 
autogestiunea constituie astăzi mo
dul de organizare care stimulează 
și valorifică aceste energii creatoa
re ale tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii — muncitori, țărani, 
intelectuali. Aici se găsesc întruni
te atit cadrul organizatoric al dis
cutării și lansării ideilor noi, a pro
punerilor și experiențelor valoroa
se, cit și instrumentele decizionale 
de transpunere și generalizare a 
lor In practică.

plină afirmare. Crește continuu 
giadul de complexitate a activită
ților de toate genurile, dar în ace
iași timp si complexitatea proce
sului de instruire si educație ge
nerală. Cresc atit necesitățile de 
dezvoltare ale societății, cît si ni
velul aspirațiilor profesionale, so
ciale sau culturale ale oamenilor, 

înfăptuirile orîndurrii noastre so
cialiste au dus la schimbări im
portante ale modului de viată, ale 
condiției social-profesionale a tu
turor categoriilor sociale. Societa
tea românească contemporană nu 
mai poate fi comparată cu cea de 
Ia debutul revoluției socialiste de
ci t doar pentru a ne oferi o ima
gine mai concretă asupra drumului 
parcurs și asupra celui pe care il 
mai avem de străbătut. Am obți
nut rezultate remarcabile in toate 
domeniile si intr-o perioadă isto
rică scurtă. In orice proiect de 
dezvoltare pornim, de aceea, astăzi 
de Ia alte posibilități, de la mij
loacele productive ale orezcntului 
si de Ia nivelul de pregătire al oa
menilor prezentului. S-au produs 
în mod evident mutații semnifi
cative in conștiința oamenilor. în 
capacitatea lor de cuprindere si 
înțelegere a fenomenelor sociale. 
Totodată insă, pe lingă influențele 
de neignorat ne care le mai exer
cită mentalități învechite, străine 
de esența socialismului, chiar pro
priile realizări pot provoca astăzi 
sau not întreține atitudini de auto- 
multumire si pasivitate, mentali
tăți egoiste de contrapunere a in
tereselor proprii celor ale colecti
vității.

Astăzi, oamenii muncesc. în ma
rea lor majoritate. în întreprinderi 
moderne, cu echipamente tehnica 
din ce în ce mai perfecționate. 
Este posibil de aceea ca în con
cepția lor să-și facă loc adesea 
ideea că limitele performantelor 
in muncă sînt. de fapt, limitele 
mijloacelor tehnice de care se fo
losesc. Se poate instala, astfel, un 
soi de ..automatism tehnic" al 
autoevaluării posibilităților proprii 
si să se atenueze, prin aceasta, 
forța mobilizării interioare, con
știente. care constituie condiția e- 
lementară a aspirației spre auto- 
perfectionare.

Ion Florea: înfăptuirea a tot

ceea ce ne propunem ca obiective 
cu caracter revoluționar depinde 
de oameni, de calitatea și pregăti
rea acestora, de transformarea con
științei. a modului lor de a gîndi 
și de a se raporta la ceea ce reali
zează. de modul cum își îndepli
nesc sarcinile la locul de muncă.

Spiritul revoluționar este sino
nim în viziunea partidului nostru 
cu promovarea spiritului creator, 
novator si responsabil In muncă, 
în gindire. în activitatea politică, 
cu atitudinea morală Înaintată, cu 
respingerea a ceea ce este vechi, 
a ceea ce împiedică progresul si 
bunul mers al activității colective, 
al vieții noastre economice si so
ciale. De aici decurge imperativul 
întăririi spiritului revoluționar tn 
munca si viata comuniștilor, a ca
drelor de conducere, precum si 
cerința întăririi răspunderii si a 
disciplinei fn muncă, a atitudinii 
critice si autocritice.

Nicolae Lotreanu : Spiritul revo
luționar Înseamnă in același 
timp deschidere necondiționată 
fată de problemele omului, 
promovarea cu consecventă a va
lorilor umaniste. El este prin a- 
ceasta o formă specifică de cultu
ră politică. Spiritul revoluționar, 
înțeles in sensul său comunist, se 
întemeiază ne tot ce a produs mal 
valoros cultura umană, atit în Pla
nul elevăril culturale, cit și al 
perfecționării vieții materiale. A 
dori să schimbi realitatea în afara 
unor criterii valorice cu deplin 
temei uman ar însemna, practic, 
a te situa în afara societății, a 
promova o acțiune socială anarhi
că si distructivă. Promovarea nou
lui nu înseamnă deci instabilitate 
permanentă si nici renunțarea la 
discernămînt ; spiritul revoluționar 
autentic semnifică. în primul rînd, 
cunoaștere multilaterală si maturi
tate politică. o deschidere spiri
tuală snre realitate cu fundamen
tare științifică și culturală.

Astfel înțeles, spiritul revoluțio
nar Întrunește calități morale in
trinseci : sentimentul înalt al da
toriei si responsabilității. In accep- 
tiunea sa cea mai largă, spiritul 
revoluționar este o dimensiune 
constantă a conștiinței comuniste, 
sensul ei explicit In gindire și 
acțiune.

La Oarba de Mureș, pe 
dealurile care in sep
tembrie 1944 au fost 

locul de desfășurare a unei 
Istorii eroice și tragice in 
același timp, s-au ridicat 
sculpturi. Sint lucrări care 
concentrează omagiul adus 
de artiștii participant la 
tabăra de sculptură orga
nizată aici și consacrată 
glorificării celor 11 000 de 
ostași care s-au jertfit pen
tru libertatea tării. Grupuri 
statuare, cumpene. frin- 
turi de epopee. „Imn". 
„Pasăre ucisă" sau „Orgă", 
indiferent de titlul concret 
pe care-1 poartă, dobîndesc 
aici. în apropierea Monu
mentului Eroilor, înțelesuri 
fundamentale și durabile. 
Lucrări semnate anul aces
ta. la cea de a II-a ediție 
a taberei, de sculptori ca 
Mircea Ștefănescu. Dumi
tru Pasima, Marian Zidaru, 
Constantin Marinete. Ti- 
beriu Moșteanu. Mihai 
Ecobici, Anton Rațiu, Octa
vian Pirvan, Mihai Stănes- 
cu. Claudiu Filimon s.a. 
reprezintă incercări de a 
căuta și transpune In 
piatră esența unor eveni
mente scrise cu glorie și 
singe sau pur și simplu de 
a crea un spațiu de liniște, 
de reculegere. Căci aici. în 
acest Mărăști al Ardealu
lui, participants la ediția 
din acest an a taberei de la 
Oarba de Mureș și-au pro
iectat gîndirea creatoare 
ca pe un pios omagiu, dar^ 
In același timp, ei au con
tribuit la plăsmuirea unui 
modem ansamblu de sculp
tură în aer liber. Un an
samblu căruia edițiile vi
itoare (au fost proiectate 
11 in total) îi vor adăuga 
noi contribuții.

Bogata viată culturală 
care se desfășoară în ju
dețul Mureș ne atrage insă 
atenția că inițiativa taberei 
de sculptură de la Oarba 
de Mureș nu este decit un 
moment al unor complexe 
preocupări destinate orga
nizării unor acțiuni de larg 
ecou. I s-ar putea adăuga 
în acest sens colocviile 
Romulus Guga. Decada 
cărții românești sau Zilele 
școlii populare de artă, ca 
și proiectatele manifestări 
din cadrul Lunii mureșene 
a culturii și educației so
cialiste, Lunii muzeelor, 
Zilelor universității cultu- 
ral-științifice. Festivalului 
obiceiurilor laice do iarnă, 
Festivalului filmului la 
sate sau Lunii cărții Ia sate.

Pe lingă aceste acțiuni, 
ne spunea președinta co
mitetului județean de cul
tură și educație socialistă, 
tovarășa Antoaneta Somo- 
di. „manifestările politico- 
educative. de creație știin
țifică și tehnică de masă 
și cele artistice ale amato
rilor desfășurate in cadrul 
Festivalului național Cînta- 
rea României au cunoscut, 
în general, o amplificare 
ce s-a regăsit într-o mai- 
mare continuitate, .nouă 
calitate și o eficiență edu
cativă sporită".

Direcțiile de aetlune sînt, 
desigur, multiple. Printre 
ele consolidarea numerică 
și calitativă a formațiilor 
existente, dar și.amplifica

rea bazei de masă prin 
constituirea de noi formații 
și colective de interpreta
re. prin atragerea unui 
număr mal mare de oameni 
ai muncii, tineret și copii 
in calitate de interpreti și 
creatori. De asemenea, spo
rirea numărului de forma
ții și colective artistice din 
mari unități economico- 
sociale pentru a întări ca
racterul muncitoresc al 
participării in. festival și. in 
același timp, diversificarea 
genurilor de creație și in
terpretare prin accentul 
mai mare pus pe consti
tuirea de colective de 
montaje Ifterar-artistlce. 
brigăzi, cercuri muncito
rești și grupuri corale ca
merale. Un accent mal 
apăsat va trebui pus pe 
latura politico-ideologică si 
cultural-educativă a activi-

un anumit mod de a în
țelege prezenta obiectului 
de artă în existenta co
tidiană. la un mod de a 
trăi arta. Desigur, per
spectiva din care pot fi 
privite aceste fenomene 
fiind deopotrivă sociologi
că. artistică și organizato
rică. important este mai 
ales spațiul moral în care 
evoluează activitatea artiș
tilor amatori. De la o etapă 
la alta a edițiilor de pină 
acum, creatori tot mai nu
meroși din cele mai variate 
domenii de manifestare ar
tistică au înțeles că arta 
nu poate fi doar o modali
tate agreabilă de a-ți pe
trece timpul liber, că ea 
poate și trebuie să fie un 
factor important de co
eziune umană cu ample 
implicații pe toate planu
rile vieții, cu rezultate ce

Creația artiștilor 
amatori - 

creație angajată
tății acestor formații, pre
cum și pe integrarea acti
vității de creație științifică 
si tehnică în același ge
neros context al Festivalu
lui național Cintarea 
României.

Sub auspiciile acestei 
generoase competiții 
a muncii și talentului, 

numeroase manifestări de 
amploare, cu participare 
județeană și interjudețea
nă, vor continua firești și 
mult apreciate tradiții. 
Frumusețea folclorului mu
reșean, pusă în valoare de 
Festivalul jocului din bă- 
trîni. Festivalul portului, 
cintecului și jocului de pe 
Tîrnave, Festivalul obiceiu
rilor laice de iarnă, își află 
un corespondent firesc în 
organizarea de săptămini. 
luni, decade ale culturii și 
educației socialiste in mu
nicipii, orașe și în 30 de 
comune. Iată doar eîteva : 
Luna mureșeană a culturii 
șl educației socialiste. Zi
lele culturii reghinene, 
Săntăminile culturii și 
educației socialiste din Tg, 
Mureș, Sighișoara, Luduș, 
Tîrnăveni, Iernut, Sărma- 
șu, Deda etc.

Șînt manifestări care se 
vor dovedi in continuare 
capabile să contribuie prin 
mijlocirea unor variate 
limbaje artistice la stabili
rea acelei efervescente 
creatoare î intr-adevăr re
prezentative pentru mo
mentul. actual al dezvoltă
rii culturii rorpânești.

Rezultatele bune obținu
te in edițiiie precedente ale 
Festivalului, ca si desfășu
rarea actualei etape, de 
masă, se referă implicit la

nu se pot obține decit 
printr-o trudnică ucenicie.

Deși în actuala etapă de 
masă s-au înregistrat re
zultate bune, există încă o 
serie de lipsuri in pregăti
rea. organizarea și desfă
șurarea activității artiști
lor plastid amatori. Mai 
ales la sate, dar și in uni
tăți economico-sociale. in
dustriale in special, numă
rul formațiilor artistice a 
scăzut uneori, iar alteori se 
constată că nu se depun 
eforturi suficiente pentru a 
constitui asemenea colecti
ve. Cum se explică. de 
pildă, că puternicele colec
tive cu mii de oameni ai 
muncii de la IMATEX, 
Metalotehnica. întreprin
derea de piele și mănuși. 
Fabrica de zahăr nu au 
pină acum nici o formația 
reprezentativă înscrisă in 
festival ? Rezultatele bune 
obținute de formațiile ar
tistice și creatorii de la 
C.I.C, „Azomures". I.P.C. 
„23 August". „Electromu- 
reș", „Nicovala". Fabrica 
de sticlărie și faianță Si
ghișoara. L M. „Republi
ca", I.U.P.S., I.P.M. Sport 
(Reghin). Combinatul chi
mic, Fabrica de geamuri 
din Tîrnăveni indică un 
potențial creator cu mult 
mai mare față de numărul 
de formații pe care-1 au si 
care este departe de a fi 
reprezentativ pentru em
blema de prestigiu a aces
tor puternice colective 
muncitorești.' în aceeași 
măsură, în -comune ca 
Gurghiu, Ațințiș, Mihesu 
de Cîmnie, Vînătoiri, Nadeș, 
Brîncovenești, Sînpetru de 
Cîmpie, deși există forte

artistice necesare, nu se 
poate afirma că se des
fășoară o mișcare politico- 
educativă și cultural-artis- 
tică de masă pe măsură. 
Nu este de înțeles în aces
te condiții mentalitatea 
asociată practicii comode 
care concepe festivalul ca 
pe un simplu cadru de 
organizare sporadică da 
concursuri artistice.

Subliniind de la început 
faptul că întreaga creație 
a artiștilor plastici amatori 
este o activitate comple
mentară. cu influente 
adinei pe planul educației 
patriotice și artistice, care 
trebuie să fie mereu 
călăuzită de o adevărată 
pasiune a autoperfecționă- 
rii. nu facem decit să re
petăm un adevăr bine cu
noscut. Este o pasiune ale 
cărei rezultate concrete 
le-am descifrat și în spa
țioasa galerie de artă a 
Asociației artiștilor plastici 
amatori din Tg. Mureș. 
Cele 11 premii I dobindite 
la ultima ediție a festiva
lului, ne spunea Valeriu P. 
Vaida. președintele asocia
ției. reprezintă „o recu
noaștere a unor valori do
bindite în ani de muncă și 
dăruire". O activitate care 
a avut totdeauna în atenție 
faptul că. oricît de variată 
s-ar înfățișa eflorescenta 
formelor de manifestare 
artistică, importantă rămî- 
ne încrederea artiștilor 
amatori în capacitatea 
creației de explorare ex
presivă a lumii înconjură
toare, credința într-o anga
jare estetică animată de 
simțul responsabilității. 
Privind retrospectiv activi
tatea desfășurată de cei 
peste 350 de membri ai 
asociației (de asemenea 
distinsă cu titlul de lau
reat). ne putem da seama 
de multitudinea direcțiilor 
în care s-a desfășurat 
munca depusă de acești 
făurari de frumos. Și n-ar 
fi decit să amintim arta 
naivă a muncitorului chi
mist Suclu Sever din Tîr
năveni. pictura țăranului 
cooperator Gheorghe Opriș 
din Singeorgiu de Mures, 
creațiile muncitorului Popa 
Teodor din Tîrnăveni. ale 
țăranului Mătieș Ilie de la 
Valea Largă sau ale Învă
țătorului Piper Augustin, 
lucrările realizate de Cos- 
ma Elisabeta din Reghin, 
de Hadnagy Gabriela, Ni
colae Palaghie. Pakuts De- 
zideriu. Pol Liviu. Vultur 
Gheorghe. Tuzson Petru 
din Tg. Mureș, Numeroase 
expoziții personale și co
lective care se succed cu 
regularitate, nu doar la se
diul asociației, ci și în 
marile colective industria
le. la sediul a numeroase 
întreprinderi si instituții 
din județ, ne dovedesc, cu 
puterea exemplului con- 
eret, că în domeniul crea
ției artiștilor plastici ama
tori se desfășoară o activi
tate permanentă, indepen
dentă de etape sau faze de 
concurs, o activitate for
mativă în cel mai complex 
sens al termenului.

Marina PREUTU

Exigențe actuale

ale dezvoltării

Pregătirea oamenilor, factor

esențial al progresului
Ion Florea : Formarea Si edu

carea oamenilor muncii in spirit 
revoluționar nu sînt privite si nu 
pot fl privite ca o latură secunda
ră a activității politice in raport 
cu celelalte obiective ale etapei 
actuale, cl ca o componentă esen
țială a procesului revoluționar de 
ansamblu pe care-1 înfăptuiește 
ponorul nostru sub conducerea 
partidului. într-o continuitate fi
rească cu revoluția si construcția 
socialistă de oină acum. La plena
ra din iulie 1986 a C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu releva 
In acest sens că „ele fapt, vorbind 
de revoluția tebnico-științifică. ar 
trebui s-o completăm cu revoluția 
în conștiința oamenilor. Trebuie 
să transformăm conștiința ca
drelor noastre de conducere, să 
determinăm o revoluție in fe
lul de a gindi și de a ac
ționa al conducătorilor din eco
nomie. din toate sectoarele, f ără 
această revoluție in conștiința si 
gindirea oamenilor nu vom deter
mina o adevărată revoluție tehni- 
co-știintifică". In continuarea aces
tor teze. Congreșul oamenilor 
muncii a pus în evidentă necesi
tatea ridicării nivelului de pregă
tire profesională, tehnică si tehno
logică si. fn acest cadru, a orga

nizării temeinice a procesului de 
reciclare a pregătirii cadrelor, a 
calificării.

A realiza o schimbare revoluțio
nară in gîndirea si acțiunea oame
nilor. in nivelul lor profesional, 
tehnic, științific si cultural. In for
marea- omului nou. cu o înaltă 
conștiință revoluționară patriotică, 
înseamnă, desigur, o schimbare ca
litativă si în relațiile sociale, in 
munca si viata întregului ponor. 
F.a va avea profunde urmări in 
activitatea viitoare de făurire a 
comunismului.

Nicolae Lotreanu : Este un 
sdevăr probat de experiența prac
tică a procesului revoluționar că 
socialismul este opera conștientă a 
maselor largi populare, rodul par
ticipării conștiente, active a tutu
ror oamenilor muncii Ia Înfăptuirea 
obiectivelor privind întreaga dez
voltare socială. Societatea româ
nească de astăzi a ajuns la un 
stadiu de dezvoltare economico- 
socială. politică și culturală la care 
atit conducerea proceselor sociale, 
cit si activitățile de realizare a 
proiectelor politice elaborate de 
partid presupun participarea direc
tă si responsabilă a fiecărui mem
bru al societății, mobilizarea exem
plară a conștiinței revoluționare în

Ion Zară : în concepția parti
dului nostru, omul este factorul 
care hotărăște reușita oricărei ini
tiative la scară socială. De felul 
în care gîndesc si acționează oa
menii depinde pină la urmă în
deplinirea planurilor și progra
melor din toate domeniile. Iată 
de oe in cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in documentele 
de partid este subliniată în mod 
constant ideea că oricît de bune 
ar fi hotăririle, legile, sistemele de 
organizare și mecanismele de con
ducere. ele nu produc prin ele 
Însele rezultate superioare, ci tre
buie să facem ca oamenii să le 
aplice, ca transformările revoluțio
nare din viata materială a socie
tății să fie precedate de schimbări 
revoluționare în conștiința tuturor 
oamenilor muncii, a întregului 
popor.

Spiritul revoluționar al omului 
societății noastre este o sinteză 
armonioasă intre pregătirea pro
fesională. competenta științifică si 
militantismul pentru crearea si 
aplicarea noului. Manifestarea spi
ritului revoluționar in promovarea 
noului necesită, totodată, analiza 
critică si autocritică a stărilor da 
lucruri si rezultatelor existente, 
înlăturarea a tot ce este vechi si 
nu mai corespunde actualei etapa 
de dezvoltare.

Aceasta presupune, totodată, să 
se adopte o poziție fermă fată de 
lipsuri si neajunsuri, pentru întă
rirea ordinii si disciplinei in acti
vitatea fiecărui colectiv și a fie
cărui om al muncii, pentru înlătu
rarea stărilor de lucruri negative 
și pentru îmbunătățirea muncii în 
toate sectoarele. O planificare co
respunzătoare a muncii, urmărirea 
Îndeplinirii planurilor, ordinea de- 
săvirsită sînt in acest sens condi
țiile necesare ale unui climat co
respunzător de muncă, premise ale 
unor rezultate de vtrf. ca Si ale 
noii calități a vieții. îndeplinirea 
cu bune rezultate a sarcinilor re
voluționare care stau in fata so
cietății noastre în etapa actuală dă. 
!n ultimă instanță, măsura spiri
tului revoluționar, a responsabili
tății si competentei in muncă.

Nicolae Lotreanu : O imagina 
cuprinzătoare. complexă asupra 
dezvoltării conștiinței revoluționa
re constituie. de bună seamă, o 
condiție de oeignorat pentru înțe
legerea corectă a influentei pe care 
o butem exercita in desfășurarea 
proceselor ce-i sînt caracteristice. 
Scepticismul, privind valoarea ac
tului educativ, survenit fie din 
neîncrederea in forța de Influen
țare deliberată oe care o are so
cietatea. fte din considerarea con
științei ca un produs automat al 
relațiilor sociale, alimentează si 
justifică pasivitatea sau slaba ac
tivitate a factorilor investiți cu 
sarcini educative.

Asa cum spunea tovarășul

Nicolae Ceaușescu. „se poate afir
ma că baza materială a societății 
noastre socialiste a mers mai ina
bile. s-a dezvoltat mai puternic 
clocit conștiința socială, decit acti
vitatea teoretică, ideologică, poli- 
țioo-educativă. Aceasta are. fără 
îndoială, anumite urmări negative 
și trebuie să acționăm pentru rea
lizarea unei concordante cît mal 
depline Intre aceste două laturi ale 
dezvoltării sociale".

Transformarea profundă a rela
țiilor sociale nu poate fi rezulta
tul automat al evoluțiilor econo
mice. oricît de radicale ar fi ele ; 
dezvoltarea forțelor de producție si 
schimbarea corespunzătoare a re
lațiilor economice nu-și transferă 
efectele direct in viata socială prin 
simplul fapt că se produc. Dim
potrivă. dezvoltarea conștiinței so
cialiste reprezintă un proces com
plex. care se intercondiționează 
practic cu evoluția tuturor dome
niilor vieții sociale.

Ion Zară : Se cunoaște de mal 
multă vreme că. atunci cînd nu 
se desfășoară o activitate de or
ganizare corespunzătoare, cînd ac
tivitatea cu oamenii este superfi
cială. se creează și terenul pentru 
manifestarea tendințelor de recu
noaștere formală a nerealizărilor, 
de justificare sau ascundere a lip
surilor. apare lipsa de răspundere 
față de funcția pe care o dețin 
unele cadre. Pină Ia urmă, rezul
tatele practice sint cele care eva
luează conținutul revoluționar al 
transformărilor economico-sociale. 
Realizarea obiectivelor etapei ac
tuale în industrie, in agricultură, 
fn toate domeniile solicită o mun
că intensă, organizare ireproșabilă, 
care să garanteze rezultate de cea 
mai inaltă performantă. Activita
tea concretă de realizare a valo
rilor materiale si spirituale, rezol
varea operativă a tuturor proble
melor de care depinde obtirerea 
rezultatelor prevăzute, mobilizarea 
oamenilor pentru a avea rezultate 
cît mai bune constituie in acest 
sens direcții prioritare in care se 
cere concentrată în mod constant 
atenția tuturor factorilor implicați.

O activitate reală, concretă si 
eficientă probează în ultimă instan
ță calitatea de bun revoluționar, 
păstrează spiritul viu. novator, re
voluționar al partidului. întărește 
capacitatea acestuia de a dinamiza 
întreaga dezvoltare, de a amplifi
ca energiile creatoare ale poporu
lui. Aceasta presupune atit compe
tența necesară, cit șl conștiința 
răspunderii revoluționare pentru 
prezentul si viitorul societății, 
pentru propria devenire profesio
nală si umană, presupune a milita 
continuu pentru autodenășire. a 
acționa tn spirit revoluționar.

Dezbatere realizată de
Ioan STANESCU

Grație, tinerețe, măiestrie I Sint argumentele artiștilor amatori din formația de dansuri populare a Casei de 
cultură a sindicatelor din Botoșani

MĂRTURIILE MUNCII 
DOCUMENTELE PREZENTULUI

(Urmare din pag. I)

cialistă au înțeles să se 
inspire din tradiția noas
tră și din tumultul viețti 
cotidiene, din mari reali
zări ale epocii noastre ca 
metroul bucureștean sau 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, uzine, hidrocentra
le. orașe moderne si toată 
această schimbare revolu
ționară pe care au cu
prins-o tn lucrări ce ca
racterizează cu mijloacele 
artei dinamica unei socie
tăți in plină dezvoltare.

Faptul că artiștii și-feu 
îndreptat atenția către o- 
biectivele majore realizata 
sau in curs de realizare a 
condus către o artă nouă, 
modernă, cu rădăcini a- 
dînci în tradiția noastră, 
o artă cu identitate, cu spe
cific românesc. Cind vor
bim despre nou în plastică 
ne referim, in general, la 
limbajul plastic, la solu
țiile compoziționale sau 
tehnica de lucru. Pe lingă 
acestea, noul în această 
artă cuprinde și o nouă 
spiritualitate, formată în 
anumite condiții social- 
politice și culturale, clădi
tă ne o moștenire cultu
rală Ia care aportul con
temporan se va alătura 
constructiv prin crearea de 
valori culturale remarca
bile, printr-o artă pe care 
o dorim corespunzătoare 
sensibilității și inteligenței 
poporului nostru și avind

astfel sorți de a se. impune 
în circuitul valoric uni
versal.

Sculptura. In general, 
lucrează cu elemente pu
ține. Dar cu elemente pu
ține se poate spune foarte 
mult, deoarece orice ele
ment pus intr-o anumită 
ipostază vorbește despre 
el cu atit mai mult cu cît 
este incărcat cu valoare de 
simbol. Simbolul care are 
puterea de a concentra 
ideea mare intr-un singur 
element, care ne poate 
transmite exact gindul, 
senlimentul creatorului, 
simbolul care poate exista 
singur, de sine stătător 
sau poate fi îmbogățit cu 
scene, momente epice din 
epopeea națională sau alte 
evenimente demne de a fi 
menționate și aduse in 
completarea ideii centrale. 
Astfel, monumentul va că
păta forță, unitate, idee 
generalizatoare, le va cu
prinde pe celelalte, care se 
vor desprinde de pe baso
reliefuri. grupuri statuare 
sau alte elemente sculptu
rale care vor veni in spri
jinul ideii, vor întregi 
tema. Se întîmplă uneori 
ca simbolul să fie prezen
tat printr-un personaj sau 
grup care repetă un gest 
pe care îl regăsim într-o 
formă sau alta pe baso
reliefuri. Simbolul trebuie 
să întruchipeze o idee. 
Există în lume mari an
sambluri sculpturale de

artă monumentală care 
sint închinate unor idei 
majore ; oricît de vastă ar 
fi suprafața cuprinsă de 
aceste monumente, orieit 
de numeroase vor fi ele
mentele ce le compun, ele 
vor avea o ordine cres- 
cindă spre elementul cen
tral. simbolul, care va cu
prinde tema Întregului an
samblu.

Concepția sculpturală, 
modul cum sint exprimate 
plastic ideile aparțin 
sculptorului, care lucrează 
cu volume, forme și linii 
și care urmărește o anu
mită unitate de stil și echi
libru in așa fel rezolvate 
ca prin ansamblul lor să 
se obțină un maximum de 
expresivitate, la care con
lucrează alternanta sau 
ritmul formelor, iocul lu
minii și umbrei, simetriei și 
asimetriei in funcție de 
axul central. înscrierea in 
spațiu etc.

Avem artiști deosebit de 
dotați, care vor găsi me
reu soluții ingenioase pen
tru rezolvarea celor mai 
dificile teme, fiindcă orice 
creator adevărat este in 
primul rind cetățean, om 
al cetății. El poate parti
cipa prin puterea creației 
și forța mobilizatoare a 
artei la realizarea celor 
mai interesante idei ce fră- 
mintă societatea, pentru a 
le da formă și. in sens ar
tistic spus, viată.

A fi mereu preocupat 
să-ți traduci în piatră sau

bronz un gind, o idee de 
care să se bucure semenii 
tăi. acesta este un deziderat 
al sculptorului, mereu dor
nic să participe la realizarea 
unor opere care să agre
menteze noile parcuri, o- 
rașele moderne, să parti
cipe la înălțarea 'monu
mentelor care vor con
semna importante momen
te istorice în dezvoltarea 
societății.

Prin grija conducerii de 
partid și de stat, perso
nal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în țara 
noastră au fost ridicate 
numeroase monumente în
chinate marilor fapte de 
arme ale poporului român 
din trecut, luptei pentru 
libertate și independență 
sau monumente închinate 
marilor voievozi care au 
militat. Împreună cu po
porul. pentru păstrarea 
ființei naționale pe acest 
pămint strămoșesc. De 
asemenea, au fost realiza
te și sint in studiu, in ate
lierele creatorilor de artă, 
teme închinate construcției 
socialiste, opere care să 
consemneze momentele de 
dinamism și efort con
structiv ale epocii prezen
te. ca documente de mun
că și mărturie generațiilor 
ce vor veni despre spiri
tualitatea zilelor noastre, 
despre voința unanimă de 
a construi o tară frumoasă, 
bogată, liberă și indepen
dentă. prețuită în rindul 
statelor lumii.
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Cronica zilei VIZITA UNEI DELEGAȚII DIN REPUBLICA ZIMBABWE
Tovarășul Cornel Pacoste, vle<?- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, marți, pe Rachmat Saleh, mi
nistrul comerțului din Republica 
Indonezia, aflat intr-o vizită în țara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind lărgirea 
și diversificarea schimburilor re
ciproce de mărfuri și cooperării eco
nomice in domenii de interes comun, 
In conformitate cu înțelegerile con
venite cu prilejul dialogului la cel 
mai înalt nivel româno-indonezian.

La primire a luat parte Ilie 
Văduva, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

A fost de față R. Hernan Benny 
Much tan, ambasadorul Republicii 
Indonezia la București.

★
La București au avut loc. în zilele 

de 1 și 2 decembrie, convorbiri în
tre ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
Ilie Văduva, si ministrul comerțului 
al Republicii Indonezia. Rachmat 
Saleh.

Ample posibilități de extindere a irigațiilor
(Urmare din pag. I)
față de 4 184 hectare din cele 25 500 
prevăzute. Există condiții reale ca 
pină la sfirșitul anului lucrările de 
amenajare să fie încheiate pe încă 
5 000 hectare, restul lucrărilor fiind 
eșalonate tot pe primele patru luni 
ale anului viitor, cind de fapt se și 
preconizează recepția sistemului. Si 
aici au fost trasate toate canalele 
principale și montate stațiile de 
pompare, forțele fiind concentrate 
acum la amenajarea rețelei interi
oare.

® In BAZINUL HIDROGRAFIC 
CALMAȚUI, unde trebuiau date >n 
exploatare 9 400 hectare, lucrările 
de amenajare sint practic încheiate, 
recepția sistemului fiind condițio
nată tot de asigurarea conductorilor 
din oțel-aiuminiu în vederea conec
tării stațiilor de pompare la rețeaua 
de energie electrică.
• Mult rămase in urmă sint în 

schimb, din punct de vedere al 
finalizării, lucrările din SISTE
MUL GRĂDIȘTEA—FAUREI—JIR- 
LAU, unde din 12 000 hectare au 
fost date în exploatare doar 2 240 
hectare. în condițiile în care 
de-acum forțele vor fi concentrate 
cu precădere in această zonă, in 
viitoarea campanie de irigații, și aici 
poate fi asigurată apa necesară dez
voltării plantelor.

Făcînd deci o scurtă recapitulare, 
rezultă că din suprafața totală de 
aproape 36 000 hectare amenajate 
la irigat in acest an nu mai puțin 
de 22 400 hectare nu vor putea fi 
supuse recepției numai și numai 
pentru faptul că unitatea furnizoare 
I.P.E. Bistrița nu a livrat conduc
torii pentru rețeaua electrică. Ceea 
ce ni se pare anormal este faptul 
că unitatea furnizoare nici măcar 
nu-și propune să-și onoreze în acest 
an obligațiile contractuale, anunțind 
mai pe ocolite, printr-un telex, că 
amină livrarea conductorilor res-

tv
20.00 Telejurnal
20,20 Viața economică
20,35 Uniți sub tricolor (color). Ver

suri șl clntece patriotice, revolu
ționare

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 3 decembrie, ora 20 — S de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi schimbătoare, îndeosebi în nordul 
și estul teritoriului. Cerul va fi varia
bil, mal mult noros, în regiunile nor
dice, unde vor cădea ploi locale, ce se 
vor transforma, trecător, in lapovlță și 
ninsoare, șl cu totul izolate în rest.

BACAU. La. casele de cultură, 
cluburile muncitorești și căminele 
culturale din orașele și centrele 
consiliilor unice agroindustriale din 
județul Bacău se desfășoară în 
aceste zile concursul formațiilor 
artistice, interpreților și creatori
lor populari promovați la faza pe 
întreprinderi și comune în cadrul 
etapei de masă a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". Participă 
numeroase formații corale, de dans, 
brigăzi artistice etc., însumînd circa 
68 000 de artiști amatori, precum și 
membrii celor 625 de cercuri de 
creație populară. Acestora li se 
adaugă un mare număr de formații 
artistice din instituțiile de învăță- 
mînt. (Gheorghe Baltă).

CONSTANȚA. La Constanta, timp 
de două zile, a avut loc simpozio
nul Muzeului de istorie națională 
și arheologie pe tema „Convergen
te arheologice, istorice și artistice 
în spațiul carpato-danubiano-pon- 
tic“. In cadrul lucrărilor acestei 
prestigioase manifestări științifice, 
la care au participat cercetători, 
muzeografi și cadre didactice din 
județele Constanța și Tulcea. au 
fost prezentate rezultatele ultime
lor săpături efectuate de specia
liști în ținutul dintre Dunăre șl 
Marea Neagră, care au pus în evi
dență noi mărturii ale continuită-

La încheierea convorbirilor, cei doi 
miniștri au semnat protocolul pri
vind schimburile comerciale dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Indonezia pe perioada 1987— 
1989.

★

Cu prilejul Zilei solidarității in
ternaționale cu poporul palesti
nian. reprezentantul permanent al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei și ambasadorii unor țări 
arabe la București au oferit, marți, 
o recepție.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, membri ai Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și ai Institutului român pen
tru relații culturale cu străinătatea, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

pectivi pentru primul trimestru al 
anului 1987, socotind probabil că și 
așa în această perioadă agricultura 
nu are nevoie de irigații. Dacă 
ținem seama de alte priorități, am 
putea aprecia măsura drept judi
cioasă. Un lucru trebuie să se înțe
leagă însă cu toată claritatea, și 
anume că în cazul sistemelor de 
irigații perioada probelor tehnologica 
este incomparabil mai lungă ca du
rată decît în cazul unui obiectiv 
industrial să zicem, unde această 
probă se rezumă în special la rula
rea instalațiilor și utilajelor. Aici 
este vorba de o rețea de canale și 
conducte ce se întinde pe cîteva mii 
de kilometri și este deci greu de 
presupus ca pe un perimetru ce cu
prinde zeci de mii de hectare totul 
să funcționeze perfect încă din mo
mentul conectării stațiilor de pom
pare la sistemul de alimentare cu 
energie. Or, în județul Brăila, mai 
trebuie supuse probelor de recepție 
(pină Ia începutul viitoarei campanii 
de irigații) amenajări ce însumează 
peste 60 000 hectare. Operație care 
nu se poate realiza nici într-o săp- 
tămînă, nici în două și nici măcar 
într-o lună dacă ținem seama și de 
faptul că în aceste sisteme mai 
există o rețea de pompe și agregate 
care trebuie verificate. Iată de ce 
socotim că este de datoria factorilor 
răspunzători să analizeze cu toată 
seriozitatea situația concretă din 
aceste perimetre irlgabile, pentru că 
sub nici un motiv nu mai trebuie 
admis ca în viitoarea campanie să 
nu se atingă parametrii stabiliți ju
dețului Brăila prin programul națio
nal de îmbunătățiri funciare. Brăila 
poate și trebuie să devină, în 1987, 
județul cu întreaga suprafață ame
najată Ia irigat, pentru a putea asi
gura producțiile stabilite în plan. 
Dar pentru a se realiza acest lucru 
factorii direct răspunzători sînt che
mați să-și îndeplinească misiunea 
încredințată.

20,45 Mărturii ale vocației pașnice a 
poporului nostru (color) • La 
fiecare trei minute... Documentar 

21,00 Film serial „Ambulanța" (color). 
Producție a Televiziunii ceho
slovace. Premieră pe țară. Sce
nariul Jifi Hubaă. Regla JIM A- 
damec. Episodul 4.

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului.

Vlntul va sufla predominant moderat, 
cu intensificări în regiunile estice și în 
zona de munte, cu 35—70 krn pe oră. 
Temperatura aerului va scădea ușor, 
in primele zile. Valorile minime vor fi 
cuprinse între minus 9 șl plus 1 grad, 
izolat mai coborîte în depresiuni, Iar 
cele maxime Intre minus 4 și plus 6 
grade. Local, se va semnala ceață, iar 
izolat polei. In București : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros, favorabil ploii slabe. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila intre minus 
5 și minus 2 grade, iar cele maxime 
între 2 și 4 grade.

CARNET CULTURAL

ții de cultură și civilizație daco-ro- 
manâ și românească de-a lungul is
toriei. (George Mihăescu).

CLUJ. La Casa de cultură din 
orașul Huedin s-a desfășurat tra
diționala manifestare cultural-artis- 
tieă „Sărbătoarea Doinei", organi
zată de comitetul județean de cul
tură și educație socialistă. Au par
ticipat interpreți dintr-un mare 
număr de județe ale țării. Totoda
tă, s-a desfășurat o masă rotundă 
în cadrul căreia s-au dezbătut as
pecte referitoare la acest gen de 
creație populară și modalități de 
investigare a unor noi zone folclo
rice mai puțin cercetate și valori
ficate. In final, a avut loc un spec
tacol de gală al laureaților, la care 
și-au dat concursul și cîștigători ai 
edițiilor anterioare. (Marin Oprea).

IALOMIȚA. Timp de o săptămî- 
nă, în comuna Grivița au avut loc 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice : expuneri, „tri
bune ale democrației", prezentări 
de cărți, recitaluri de poezie, seri 
cultural-distractive. De un deosebit

In perioada 29 noiembrie — 2 de
cembrie o delegație condusă de Da
vid Karimanzire, ministrul tinere
tului, ' sporturilor și culturii din Re
publica Zimbabwe, a efectuat o vi
zită in țara noastră, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist.

Delegația a avut o întrevedere cu 
tovarășul Nicu Ceaușescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

Cu acest prilej au fost relevate 
raporturile de cooperare, pe multiple 
planuri,, care se dezvoltă între tine
retul din Republica Socialistă Româ
nia șl tineretul din Republica Zim
babwe. în spiritul raporturilor tra
diționale de prietenie și solidaritate 
dintre cele două țări și popoare, 
stimulate în mod hotăritor de în- 
tilnlrile și contactele realizate la cel 
mai înalt nivel.

S-a evidențiat dorința reciprocă de 
a acționa și în viitor pentru extin
derea și diversificarea acestor re

Viata economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEI1"

BÎRLAD : Raport 
muncitoresc

însuflețit de chemarea și îndemnu
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de 
a munci și întări prin fapte op
țiunea de pace a poporului nostru, 
colectivul întreprinderii de produ
se abrazive ..ABROM" din munici
piul Birlad obține noi și remarca
bile succese în activitate.

— Tinărul nostru colectiv de oa
meni ai muncii — ne spune Ema- 
noil Rusu, inginerul șef al între
prinderi; — raportează îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 
întregul an la producția marfă in
dustrială și la producția fizică. Suc
cesul are la bază 
roasă a măsurilor 
de organizare și 
producției, inalta 
care a lucrat întregul colectiv, care 
a sporit productivitatea muncii în 
perioada ce a trecut din acest an 
cu peste 24 000 lei pe fiecare lucră
tor. Pină la sfirșitul anului vom 
realiza suplimentar 120 000 bucăți 
corpuri abrazive de diferite tipodi- 
mensiuni destinate tuturor ramu
rilor economiei naționale. (Petru 
Necula).

aplicarea rigu- 
din programul 
modernizare a 
răspundere cu

OCNA MUREȘ : Realizări 
ale chimiștilor

Chimiștll de la Combinatul de 
produse sodice din Ocna Mureș în
scriu in graficul întrecerii impor
tante realizări în îndeplinirea pla
nului. Asigurarea unor indici su
periori de funcționare a instala
țiilor, îmbunătățirea organizării 
muncii au permis ca în fiecare sec-

INFORMAȚII SPORTIVE
Echipa feminină de șah a României — medalie de bronz la olimpiadă

La olimpiada de sah desfășurată 
timp de două săptămini la Dubai 
(Emiratele Arabe Unite). în turneul 
feminin echipa României (Dana 
Nutu. Margareta Muresan. Elisabeta 
Pblihroniade, Gabriela Olărașu- 
Stanciu) a obținut medalia de bronz 
clasîndu-se pe locul 3 din 49 de for
mații participante. In ultima runda 
echipa română a întrecut cu 2,5—0,5 
puncte selecționata Greciei, rezultat 
care, adăugat unui coeficient Bu- 
cholz superior, i-a adus medalia de 
bronz, la egalitate de puncte (28) cu 
reprezentativa R. P. Chineze. Iată 
clasamentul final : 1. U.R.S.S. —
33,5 puncte ; 2. Ungaria — 29 punc- 

înteres s-au bucurat spectacolele de 
muzică și poezie patriotică sub ge
nericul „Eterni peste aceste cimpii 
de lumină". (Mihai Vișoiu).

ARGEȘ. In comunele Valea 
Mare, Pravăț, Tigveni și Corbeni 
s-au desfășurat tradiționalele ser
bări populare dedicate pomicultori- 
lor și oierilor fruntași din localită
țile respective. îmbrăcat! in fru
moase costume populare. localnicii 
șl oaspeții din comunele vecine au 
luat parte la spectacole cultural- 
artistice, vernisări de expoziții etc. 
(Gheorghe Cirstea).

TELEORMAN. In organizarea 
consiliului județean al pionierilor 
și șoimilor patriei. în mai multe 
localități se desfășoară în aceste 
zile numeroase manifestări politi- 
co-eduoative și cultural-artistice 
reunite sub genericul „România în 
Anul Internațional al Păcii". Din 
suita acestor manifestări consem
năm spectacolul de muzică și poe
zie patriotică intitulat „Copiii 
României socialiste doresc pacea", 
oare a avut loc la Casa de cultu
ră din municipiul Alexandria. Tot 
aici a fost organizat concursul de 
desene „Să fie pace și să crească 
griul!", la care au participat pre
școlari și elevi din localitate. 
(Stan Ștefan). 

lații, ca o contribuție specifică Ia 
cauza păcii, înțelegerii și cooperării 
internaționale.

Programul vizitei a cuprins, de 
asemenea, discuții la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste și Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport.

★
Delegația condusă de ministrul ti

neretului, sporturilor și culturii din 
Republica Zimbabwe a fost primită 
de tovarășul Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A fost subliniat rolul important 
care revine tineretului de diferite 
orientări politice, filozofice și ideo
logice în lupta popoarelor, a forțe
lor progresiste și democratice pen
tru eliminarea pericolului unui răz
boi nuclear, menținerea și consolida
rea păcii, pentru libertate și inde
pendență națională, lichidarea sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

ție șl loc de muncă să se înregis
treze niveluri ridicate de creștere a 
productivității muncii pe baza că
reia s-au obținut cantități supli
mentare de produse. Aceasta a 
permis să se suplimenteze lună de 
lună livrările la export. Ca urma
re, planul anual la export a fost 
îndeplinit de pe acum, colectivul 
combinatului angajindu-se ca pină 
la 31 decembrie să livreze supli
mentar partenerilor externi pro
duse în valoare de peste 61 mili
oane lei. (Ștefan Dinlcă).

CLUJ : Locuințe noi, 
arhitectură modernă

Pe șantierele' de locuințe din o- 
rașele și comunele județului Cluj, 
constructorii desfășoară in aceste 
zile o activitate susținută pentru 
îndeplinirea și depășirea planului. 
Directorul Trustului antrepriză ge
nerală de construcții-montaj. ingi
nerul Grațian Șerban. ne-a relatat 
că în acest an au fost date in fo
losință in municipiile Cluj-Napo- 
ca. Turda și Dej, in orașele Cîm- 
pia Turzii. Gherla și Huedin 2 700 
apartamente și 16 500 mp spații co
merciale și de prestări de servicii 
către populație. Noile construcții se 
remarcă prin îmbinarea armonioa
să a elementelor moderne de arhi
tectură cu cele tradiționale. La a- 
ceastă dată, trustul a raportat rea
lizarea planului valoric pe întregul 
an la construcția de locuințe. For
țele constructorilor sînt concentra
te acum la finalizarea unor ansam
bluri noi de locuințe in cartierele 
Zorilor, Pata, Mărăști și Aurel 
Vlaicu din Cluj-Napoca, 1 Mai din 
Dej, zona centrală din Turda și din 
alte localități. (Marin Oprea).

te : 3. România — 28 puncte ; 4. 
R. P. Chineză — 28 puncte : 5. Iu
goslavia — 25,5 puncte : 6. R. F. Ger
mania — 25 puncte ; 7. Anglia —
24,5 puncte ; 8. Polonia — 24.5 punc
te : 9. Bulgaria — 23.5 puncte ; 10. 
Cuba — 23 puncte. Gabriela Olărașu- 
Stanciu. debutantă la întrecerile 
olimpiadei de șah, a obținut cel 
mai bun rezultat dintre jucătoarele 
de rezervă cu un coeficient de 77,8.

Clasamentul final al turneului 
masculin : 1. U.R.S.S. — 40 puncte ;
2. Anglia — 39,5 puncte ; 3. S.U.A.
— 38.5 puncte ; 4. Ungaria — 34,5 
puncte : 5. Islanda — 34 puncte ; 6. 
Bulgarii — 34 puncte ; 7, R. P. Chi
neză — 33 puncte ; 8. Cehoslovacia
— 33 puncte ; 9. Cuba — 33 puncte ; 
10. Franța — 33 puncte. Echipa 
României a ocupat locul 13 cu 31.5 
puncte. Au participat echipele a 108 
țări.

FOTBAL • Ieri a avut loc trage
rea la sorti a meciurilor din cadrul 
„16-imilor de finală" ale „Cupei 
României" la fotbal, competiție ce 
se desfășoară sub egida „Daciadei". 
Iată programul jocurilor: C.I.L. Si- 
ghet — Otelul Galați; Gloria Bistrița
— Steaua București: Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc — F.C. Olt; 
Industria stanei Cțmpia Turzii — 
Rapid București ; Minerul Paroșeni
— Universitatea Craiova; Metalul
Bocșa — F.C. Argeș Pitești; ICIM 
Brașov — Chimia Rm. Vilcea; Pro
gresul Vulcan București — Petrolul 
Ploiești; Fepa ’74 Birlad — Victoria 
București; F.C. Constanta — Uni
versitatea Cluj-Napoca; Metalurgis
tul Cugir — Dinamo București; Fla
căra Moreni — F.C.M. Brașov; Vic
toria Tecuci — S.C. Bacău; C.S. Tîr- 
goviște — Sportul studențesc; Auto
matica Alexandria — Gloria Buzău; 
Jiul Petroșani — Corvinul Hune
doara. Meciurile se vor disputa la 
10 decembrie, cu excepția partidelor 
Gloria Bistrița — Steaua, Metalur
gistul Cugir — Dinamo si Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc — F.C. Olt 
programate la 28 februarie 1987. •
Pe stadionul „Dinamo" din Capitală, 
ieri s-a disputat meciul Sportul stu
dențesc — Dinamo,. contind pentru 
etapa a 15-a a diviziei A. Victoria a 
revenit echipei studențești cu scorul 
de 1—0 (0—0).

®amcni,țifîte, semnificații
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Drumuri spre Tem din adincurile Cosmosului
Figura bărbatului din fața mea 

îmi părea foarte cunoscută. Ne mai 
văzusem, oare, undeva, cindva ? 
Unde mai întîlnisem chipul acesta 
cutat, privirea directă, caldă, în
trebătoare, unde mai văzusem pal
mele puternice, mari, odihnind ea 
acum pe masa de stejar in jurul 
căreia am luat loc amindoi ?

Ninge peste Moscova. Fulgii mari, 
biciuiți de vînt, sfirșesc striviți de 
geamurile încăperii. Aproape că 
percepem auditiv forfota lor de 
afară.

— Poate ne-am întilnit in Bucu
rești— spune Valeri Ilici Roj- 
destvenski. E adevărat, am fost 
o singură dată acolo, dar. mie. 
imaginea acelui loc mi-a rămas 
săpată in inimă. Am străbătut bu
levardele frumosului oraș alb, m-au 
oprit copiii să le dau autografe, 
m-a fermecat graiul lor dulce și 
sonor. Sau poate la Ploiești. I-am 
vizitat pe petroliști la locul lor de 
muncă. Mi-a făcut plăcere să con
templu Carpații in linie orizontală 
după ce îi contemplasem de la ver
ticala Cosmosului, intr-o zi senină 
de noiembrie. Știam că, din preaj
ma lor, de la o uzină ploieșteană, 
vin și spre cimpurile petroliere so
vietice utilaje cu vestita marcă 
românească.

Știți, eu am impresia că Pă
mîntul, așa cum e el înfășurat în 
atmosferă, ca într-un batic albas
tru, nu e rotund, ci e concav — 
spune el cu zimbet în priviri. Si
gur, e o iluzie, care te încearcă 
privind globul de la sute de kilo
metri depărtare, prin hubloul navei 
cosmice. Orizontul, surprinzător, 
iți apare deasupra capului — mereu 
urci spre el ca intr-o uriașă călda
re. Dc multe ori, survolind oceane
le, îmi părea că repet exercițiile 
mele de fost scafandru submarin, 
care" urca la suprafață după ce își 
termina treaba la 200 de metri 
adincime, perindîndu-i-se prin fața 
ochilor peisajul înconjurător cu 
formele modificate de refracția lu
minii in apă. Dar, in fond — nu-i 
așa ? — cosmonautul este tot un 
scafandru — aerian, de data aceas
ta, și lumina și toate celelalte îi pot 
juca aceleași feste și în mediul si
deral, ca și în cel marin. Vedeți, 
mă grăbesc să dau singur și expli
cația iluziei mele optice. Altfel ar 
ride de mine și copiii, care știu că 
Pămîntul e rotund, nu concav.

— Și ce mai are Pămîntul ? Ceva 
care nu poate fi sesizat de pe... 
Pămint 7

— Multe lucruri frumoase. Și 
unele nu atît de frumoase.

— Vă propun să începem cu cele 
frumoase.

— Am navigat Ia bordul stației 
cosmice „Soiuz-23“, împreună cu 
cosmonautul Veaceslav Zudov, co
mandant de navă. Eu sint inginer 
de bord. Am luat startul noaptea. 
In primele 40 de minute de zbor, 
de efort formidabil de Ieșire din 
oceanul atmosferic, nu prea ai ce 
vedea. Și nici timp. Și, totuși... La 
început, nu am mai văzut Pămîn
tul. Simțeam insă sub noi o masă 
enormă, întunecată, punctată ici- 
colo de luminile așezărilor umane. 
Primul răsărit în Cosmos, la miez 
de noapte, nu poate fi zugrăvit sau 
exprimat decît cu mare greutate. 
M-am repezit și l-am filmat. Dacă 
aș fi avut talent, ar fi trebuit să-l 
pictez. L-aș picta toată viața, fără 
să-I epuizez. Iată, țișnești in el din 
plină noapte, cu 20 sau 30 de mii 
de kilometri la oră. Vezi, simți, 
parcă material, cum izbesc razele 
din spatele orizontului. De la negru 
total intri în plin curcubeu, te scalzi 
în spectrul Iui. Totul se petrece 
foarte repede — în cel mult 2—3 
minute. Percepția trebuie să-ți fie 
foarte ascuțită, foarte sensibilă, 
fină, la extrem. Altfel riști să treci 
dintr-un univers în altui fără să-ți 
dai seama. Și ar fi păcat, mare

Argumentele dezvoltării - argumente ale dezarmării
(Urmare din pag. I)
uniți și în gînd și în faptă, pentru 
că de modul cum acționăm aid, in 
vatra de cărbune, depinde și binele 
țării și binele nostru. Brigada 
noastră a reușit să realizeze și 
chiar să depășească sarcinile de 
plan, extrăgind de la începutul 
anului o producție de peste 1,3 
milioane tone cărbune. Sîntem 
hotăriți să muncim stăruitor, 
șl avem condiții pentru aceas
ta. Ne trebuie doar pace. Nouă, ca 
Întregii lumi, ne este necesar gîn- 
dul asigurării năcii și al despovă
rării de cheltuieli militare inutile. 
Oare citi oameni ar fi fericiți, cîți 
tineri din lume și-ar putea realiza 
visurile dacă s-ar elimina povara 
Înarmărilor ? Oamenii păcii au 
făcut destule calcule și apeluri, dar 
puțini sint cel care le-au luat in 
seamă și au făcut pași concret! in 
direcția dezarmării. Noi. românii, 
da, iată, am făcut un asemenea nas.

— In contextul îngrijorător al si
tuației internaționale actuale — 
spune dr. Nicolae Birlădeanu, 
medic primar la Spitalul jude
țean Vaslui — al cursei galo

păcat. Culorile. în spațiul vid, nu 
seamănă cu cele care se scaldă in 
apele atmosferei. De aceea, socotesc 
eu, ca pictor te-ai zbate toată viata 
să combini si iar sa combini, in
tr-o chimie nemaiîntilnită, culorile, 
pentru a le descoperi pe cele auten
tice, din Cosmos. Știți, acolo, sus, 
negru — e negru autentic, roșu — 
e roșu autentic și totul ți se perin
dă prin față cu viteza fulgerului. 
Să vezi totul, e mai mult decît 
destul ; pe urmă îți spui că poți 
închide ochii liniștit, știi totul. E o 
pictură nemaipomenită, vrei s-o 
contempli mereu.

— Sinteți cosmonaut, Erou al 
Uniunii Sovietice. Noțiunea de erou 
implică — in înțelegerea omeneas
că obișnuită — neînfricarea. Risc o 
întrebare, poate naivă, dar nu mă 
pot opri să n-o rostesc : nu v-a 
fost frică ?

— Nu e întrebare naivă, e ome
nească. Cum să nu-ți fie frică ? 
Sentimentul acesta e natural, cum 
e și dragostea, de pildă. Dar, 
precizez, și v-ar putea confirma 
acest lucru și compatriotul dum
neavoastră și tovarășul nostru de 
navigație cosmică, tinărul cosmo-

Convorbire
cu un cosmonaut 

Erou al Uniunii Sovietice

naut român Dumitru Prunariu. noi. 
cosmonauții, nu ne pregătim, în in
tensele exerciții prealabile, pentru 
evenimente eroice. Sigur, drumurile 
noastre, dincolo de imperiul gra
vitației terestre, prezintă încă 
riscuri. Dar, într-un fel, nu riști 
și pe Pămint, cind treci strada prin 
locuri nemarcate ? Chestiunea este 
să ai conștiința că riști pentru un 
lucru extrem de important pentru 
destinul întregii umanități. Riști, 
dar participi la deschiderea a noi 
orizonturi de cunoaștere a galaxiei 
și, concomitent, pentru o pătrunde
re și mai profundă în secretele fi
zice ale Terrei. Și, in fond, pină la 
urmă, nu riscul îți domină ființa 
cind stai in vîrful rachetei și simți, 
ca izbituri de ciocan, galopul se
cundelor spre clipa de start ; luci
ditatea misiunii iți este stea! Riscul 
— da, îl înțelegem, ni-1 asumăm, 
reducîndu-i însă, prin pregătire 
complexă, din coeficient, pînă la 
relativa lui anulare. Repet, stai în 
vîrful rachetei, dar te gindești nu 
la faptul acesta, ci la sarcinile în
sușite. Și atunci îți apare firesc 
locul in care te afli, că înfrunți 
momentul desprinderii unice din le
găturile supreme, naturale, care 
tind să te rețină pe fundul ocea
nului aerian, pe Pămint. Responsa
bilitatea este uriașă — mii de minți 
de excepție au lucrat ca să ajungi 
aici, să le încoronezi efortul cu 
lumina succesului, să demonstrezi, 
cu toată ființa ta, că munca lor a 
fost bună. Și, în misiune, nu ești 
singur. Ești într-un colectiv de 
muncă. Fiecare membru al colecti
vului are un loc precis în cuprinsul 
fluxului tehnologic al cercetării — 
ca să-1 numesc așa — al investi
gației propuse.

— Descrieți mai amănunțit, vă 
rog, acest moment, care, după 
spusele dumneavoastră, pare să in
firme teoria singurătății copleșitoa
re a omului în Cosmos.

— Despre singurătate In Cosmos 
se poate vorbi mult, se poate face 
un studiu psihologic de mare in
teres. Dar, eu, mărturisesc, nu 
m-am simțit singur. Chiar mi-aș fi 
dorit. în unele momente, să fiu 
singur, să pot să închid ușa după 
mine, cum fac, uneori, acasă, pe 
Pămint, cind vreau să rămîn o clipă 
numai cu gînduriie mele. Acolo, 

pante a înarmărilor, ce a de
pășit fantastica cifră de 1000 
miliarde de dolari anual, chemarea 
adresată din nou de poporul nos
tru, prin glasul celui mai iubit 
fiu al său, de reducere a înar
mărilor. cu deosebire a celor nu
cleare, reprezintă o adevărată che
mare la rațiune, o nouă și eloc
ventă dovadă a grijii pentru soar
ta întregii omeniri. Nu există, in 
aceste momente de încordare, altă 
alternativă pentru coexistenta paș
nică decît aceea a renunțării la 
aberanta cursă a înarmărilor și tre
cerea hotărită la redistribuirea 
bugetelor militare în scopuri paș
nice. productive. în loc să fie 
irosite pentru perfecționarea ar
melor morții. aceste sume ar asi
gura dezvoltarea unor întregi re
giuni geografice de pe glob rămase 
în urmă, ar oferi plinea zilnică 
pentru sute de milioane de oameni 
care mor de foame în lume, ar 
ajuta la dezvoltarea bazei mate
riale pentru creșterea și educarea 
a milioane și milioane de copii. 
Sînt medic de obstetrică-ginecolo- 
gie și asigur asistența medicală 
necesară pentru venirea pe lume 

sus, ai numai iluzia că ești singur, 
pentru că, in realitate, tot timpul 
ești privit și urmărit, prin camere 
de luat vederi, de o puzderie de 
oameni de cele mai diferite specia
lități. Fiecare gest al tău e inter
pretat, apreciat, fiecare privire îți 
este distilată de psihologi, fiecare 
bătaie de inimă chiar, e înregis
trată, jos, pe Pămint, de cardiologi. 
Șl alunei, despre ce singurătate mai 
poate fi vorba ?

Deci, acolo, sus, nu poți trage 
ușa după tine nici cind dormi cele 
5 ore reglementare. Și e bine așa, 
așa trebuie să fie ! Cum să fii sin
gur cind ești un pion esențial într-o 
acțiune concretă de cercetare știin
țifică, așa cum ar fi, de exemplu, 
experimentul „Kursk-85“ ? Experi
mentul acesta și-a propus, printre 
altele, studiul solurilor de cerno
ziom, sau să deslușească mai bine 
anomalia magnetică de la Kursk și 
influențele ei in natură. Acțiunea 
a fost prevăzută pe 5 etaje, pornind 
de la puncte staționare, pe Pămint, 
de la spații mobile create prin mij
loace auto ; apoi, la anumite înăl
țimi și cu viteze deosebite, strict 
corelate, sint spații create cu ajuto
rul elicopterelor, iar mai sus altele, 
cu ajutorul aviației ușoare și, mai 
sus, cu ajutorul aviației de mare 
viteză ; urmează Cosmosul, cu o 
stație cum este „Saliut-7“. Activi
tatea asta o asemănăm bine cu un 
flux tehnologic, alcătuit insă pe 
verticală, ca într-o uzină imagina
ră, de o factură cu totul deosebită. 
Toți cei angrenați in funcționarea 
lui acționează simultan, într-o miș
care neîncetată, aidoma limbii de 
ceas pe cadran rotund. Se obține 
astfel, prin miile de date și infor
mații culese, o panoramă complexă, 
conturată pe diferite etaje. Dacă în 
ansamblul experimentului, omul de 
pe Pămint, din spațiul fix, și-ar 
intirzia acțiunea cu 3 secunde, de 
pildă, nu se întîmplă nimic ; cel 
din elicopter însă, dacă ar intirzia 
cu aceeași cantitate de timp, ar fa
mine cu 200 de metri in urmă, cel 
din avion cu 500 de metri, iar cel 
din stația orbitală ar fi cu 25 de 
kilometri în urmă, într-o cu to
tul altă regiune. Așa că, vedeți, 
fluxul acesta cere efort psihic 
foarte mare, încordare și presupu
ne, bineințeles, pregătire perfectă. 
Singur, așadar, acolo, sus, nu ești. 
Ești un muncitor din marea masă 
a muncitorilor cu brațul și cu min
tea, care vor să creeze mereu o 
viață mai bună, mai lesnicioasă, 
mai prosperă. Și cit este de lucru 
în astfel de domenii... Nici nu poți 
cuprinde cu mintea! Cosmosul 
ne-ar ajuta enorm, in astfel de în
treprinderi și nu în cele de distru
gere. Sensul bunului simț uman 
elementar spre asta țintește. îm
preună luptăm cu toții, noi, țările 
socialiste și toți oamenii de buni 
credință de pe întreaga planetă — 
să-i asigurăm victoria.

— Aminteați la începutul acestei 
convorbiri că Pămîntul văzut din 
Cosmos, printre multele lui frumu
seți dezvăluie și lucruri mai puțin 
atrăgătoare. La ce vă refereați 7

— La „cozile de vulpe".
— Cozi de vulpe?!
— Așa numim noi cozile de fum 

industrial, după care ghicești In 
timpul zborului marile orașe. E 
impresionantă priveliștea lor și nu 
te poți opri să nu meditezi cit am 
avea de cîștigat cu toții dacă toate 
eforturile ni le-am închina sănătă
ții Pămîntului, din toate punctele 
d° vedere, păstrînd intacte cuceri
rile științei și tehnicii și dezvol- 
tindu-Ie în folosul omului, intr-o 
colaborare pașnică, fructuoasă, în 
liniște și pace. Să întîmpinăm toți, 
mereu, același răsărit curat de soa
re pe care am încercat să-l descriu 
la un moment dat.

DIoîiisîe Ș1NCAN

a zeci de copii în fiecare zi. Mun
cesc intr-o unitate spitalicească 
nouă, cum sînt in toate localitățile 
patriei. Doresc și eu ca aceste mi-’ 
nuni ale lumii — copiii — să creas
că normal, să se bucure de toate 
ale vieții, de pace, să fie pregătiți 
pentru munca pașnică, și nu pen
tru a deveni victime de război.

România gindește pacea în ter
menii concreți ai faptelor ; mun
cind pentru dezvoltarea ei. pentru 
socialism, pentru viitorul ei fericit. 
Oamenii României socialiste gin- 
desc pacea și dezarmarea in ter
menii muncii, ai vieții lor de fie
care zi. ai năzuințelor si vocației 
lor pașnice, ai conștiinței, ai răs
punderilor pe care le simt fată de 
prezent și viitor. Poporul nostru 
a consfințit, prin referendumul de 
Ia 23 noiembrie, actul reducerii cu 
5 Ia sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare ale tării 
noastre. A făcut-o cu satisfacția si 
încrederea că in acest fel a sem
nat un act al inițiativei concrete 
spre dezarmare, al vieții.

Reporterii și corespondenții 
„Sein teii"
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• PROMISIUNILE INGINERIEI 
GENETICE. Din celule ale unor specii 
de griu de cultură și de griu sălbatic, izo
late din organele-mamă, cerceiători ai 
Institutului de biologie moleculară și bio
chimie al Academiei de științe din R.S.S. 
Kazahă au obținut, într-un mediu nutritiv 
artificial, plante cu potențial productiv ri
dicat, care dau semințe cu un nou cod ge
netic. Calea spre „construirea" dirijată a 
unor soiuri valoroase de griu, cu proprietăți 
prestabilite, l-a deschis o tehnologie de 
cultivare celulară a acestei cereale, pusă 
la punct, după laborioase studii, de către 
cercetătorii amintitului institut, în cola
borare cu un grup de specialiști din Mos
cova. Griul încetează de a mai fi deci o 
adevărată „cetate" inexpugnabilă pentru 
ingineria celulară. Se consideră că, grație 
noii tehnologii. într-un viitor apropiat, se 
vor putea „manipula" liber celulele da 
griu, declansindu-se astfel o adevărată 
„explozie" de ameliorări genetice. Iar re
zultatul va fi obținerea, pentru agricultu-

ră. a unor graminee cu o serie de noi si 
valoroase calități.

• FORAJ CU JET DE APA. 
Specialiști francezi au realizat un cărucior 
experimental pentru săparea și tăierea 
rocilor cu jet de apă Ia presiune înaltă și 
debit redus. Apa, proiectată printr-o 
cu diametrul sub un milimetru, poate 
ge viteze considerabile, de 2—3 ori 
mari decît viteza sunetului- Instalația 
sumă o putere electrică de 250 W și 
Uzează o presiune maximă a apei de 
bari. Ia un debit de 27 litri pe minut 
viteză maximă de t&iere a rocilor de 
metri pe minut. La deplasarea pe supra
fața rocii, jetul trasează un șanț, a cărui 
adincime variază, in funcție de presiunea 
apei, secțiunea duzei și parametrii carac
teristici ai rocii,

în procesul de forare se folosește In ex
clusivitate jetul de apă» căruia i se im
primă diferite mișcări (de rotație, oscilație, 
translație), sau î se asociază unelte clasice 
de tăiere a rocii (tîrnăcoape, molete, fe-

răstraie) cu jetul de presiune ridicată, care 
ușurează sarcina utilajelor, prin fragiliza- 
rea stîncii înainte de operația mecanică. 
Astfel, se reduce uzura 
de abataj și producerea

mașinilor, efortul 
de pulberi.

duză 
atin- 
mai 
con- 
rea- 
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• LASER CU
LIBERI. In Italia a fost realizat un laser 
cu electroni liberi, care poate ft utilizat 
Intr-o gamă foarte largă de aplicații ști
ințifice și industriale.

Aparatul conține un accelerator de elec
troni sau de alte particule atomice cu sar
cină negativă și un sistem de magneți care 
Imprimă particulelor negative o traiectorie 
sinuoasă. La fiecare deviere a electronilor 
se emite o radiati? luminoasă ale cărei ca
racteristici depind de energia electronilor 
șî de cîmpul magnetic. Radiația emisă, a 
cărei frecvență poate fi reglată. în funcție 
de nevoi, este dirijată și concentrată, po
trivit principiilor de funcționare ale la
serului, în general. Printre multiplele utili
zări ale laserelor cu electroni liberi cu

ELECTRONI

frecvență variabilă putem cita : obținerea, 
in farmacologie, a unor substanța chimice 
speciale și, in chirurgie, realizarea unor 
„bisturie" eficiente, pentru extirparea ce
lulelor canceroase, fără afectarea țesuturi
lor sănătoase.

• O INEDITĂ SURSĂ DE ÎN
GRĂȘĂMINTE CHIMICE, Specialiști 
ai Institutului de cercetări pentru metale 
neferoase din Gliwice. Polonia, au brevetat 
un nou procedeu de recuperare a zincului 
și magneziulul, elemente conținute In elec- 
trollțlj uzați ce provin de la zincare. cit și 
de separare a celor două metale, cu o preci
zie imposibil de atins prin metodele ante
rioare. Magneziul astfel obținut poate fi 
direct utilizat Ia producerea de îngrășă
minte chimice, de aditivi pentru hrana 
animalelor, de soluții pentru impregnare 
etc. Cit privește zincul, el poate fi reciclat 
în procesul electrolitic ori supus unei ul
terioare tratări, in alte scopuri.

In ce constă noul procedeu ? In electro- 
litul rezidual se adaugă compuși ai mag
neziulul, după care, amestecul este dizol
vat într-un acid. Cind ionii de magneziu 
depășesc o anumită concentrație, soluția se 
încălzește, apoi 1 se adaugă carbonat sau 
bicarbonat de amoniu. In continuare, ur
mează filtrarea soluției, In vederea sepa
rării unui precipitat, care este un con
centrat de zinc. O dată filtrată, soluția se 
tratează printr-unul din procedeele con
venționale, pentru a se obține sulfat de 
magneziu.

• „SECRETUL" NOCIVITĂȚII 
TUTUNULUI. D* curind, s-a făcut un 
nou pas către înțelegerea modulul în care 
tutunul își exercită efectul cancerigen. Un 
studiu experimental, efectuat în Japonia, 
a pus în evidență că fumul de țigară pro
duce numeroase rupturi la nivelul unuia 
dintre cele două lanțuri ale acidului dezoxi-

ribonucleic, deținător al informației gene
tice. Se știe că acidul dezoxiribonucleie, 
constituent cvasiuniversal al materiei vii. 
este un acid nucleic cu rol esențial in me
canismul ereditar al organismelor vii.

• PENTRU TOALETA AERU
LUI. In R.F.G. a fost lansată de curind 
pe piață o minllnstalație de desulfurare, 
destinată înlăturării, încă de Ia sursă, a 
unui element poluant al atmosferei. Dacă 
se montează in coșul imobilelor de locuit, 
al unor mici întreprinderi industriale, in
stalația reține pină la 99 la sută din anhi
drida sulfuroasă din fum. Ea poate fi uti
lizată atit în cazul încălzirii cu păcură, cit 
și cu cărbune- In prezent, în R.F.G. se 
face multă popularizare noii instalații, 
deoarece ește prima de desulfurare desti
nată unor surșe de poluare, cej drept, mo
deste, dar care generează totuși 10 Ja sută 
din anhidrida, sulfuroasă din atmosferă.
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V ... 
i la Bruxelles, Comitetul Central al 
' P.C. din Belgia a cerut guvernului

ț
l

r
ANUL INTERNAȚIONAL 

W AL PĂCII ÎN LUME
• Acțiuni • Poziții • Manifestări

Forțele iubitoare de pace de pe toate meridianele îsi intensifică 
acțiunile pentru trecerea la dezarmare si înlăturarea pericolului unei 
catastrofe nucleare, pentru a te asigura un viitor pașnic omenirii. In 
acest sens, din diferite colțuri ale lumii se înregistrează noi demon
strații si luări de poziție in sprijinul înfăptuirii principalului dezi
derat al lumii de azi.

1*

*
1Ștafeta păcii pe continentul latino-american

Fondului Națiunilor Unite pentru 
Copii (UNICEF), care a inițiat I 
această acțiune. ’

La Bucaramanga au luat sfîrșit . 
lucrările Congresului național pen- ț

I

1

BOGOTA 2 (Agerpres). — Fla
căra păcii, care a pornit de la se
diul Națiunilor Unite din New 
York la 16 septembrie, a ajuns în 
capitala Columbiei, Bogota, cea de 
a doua etapă a acestei ștafete 
antirăzboinice Pe continentul lati- 
no-american.

Miercuri, Flacăra păcii va părăsi 
teritoriul columbian cu destinația 
Costa Rica. Ea va reveni la New 
York la 11 decembrie, dată la care 
se împlinesc 40 de ani de la crearea

tru pace din Columbia. Congresul 
a adoptat un apel către întregul 
popor de a-și activiza lupta împo
triva pericolului de război, pentru 
asigurarea securității internaționa
le. La congres au luat parte 300 de 
delegați, reprezentînd organizațiile 
antimilitariste din întreaga tară.

Nu, rachetelor nucleare pe teritoriul Olandei !
HAGA 2 (Agerpres). — Al XXX- 

lea Congres al Partidului Comunist 
din Olanda — ale cărui lucrări se 
desfășoară la Amsterdam — a adop
tat o rezoluție referitoare la pace 
și dezarmare. Ea exprimă opoziția 
fermă a partidului față de Inițiativa 
americană de apărare strategică

(„războiul stelelor"). în document 
se arată, de asemenea, că P.C. din i 
Olanda se va opune în continuare ’ 
proiectatei amplasări, pînă în anul k 
1988. a altor rachete nucleare ame- . 
ricane de croazieră pe teritoriul' 
olandez, pînă la realizarea număru
lui planificat — 48.

Pentru edificarea unei Europe fără arme atomice
BRUXELLES 2 (Agerpres). — 

într-o declarație dată publicității

premierului Martens să contribuie 
Ia activizarea mișcării țărilor mici 
și mijlocii din Europa pentru iichi-

1
it. se i 
conți- ’

darea armei atomice pe continent, 
pentru edificarea unei Europe fără 
rachete nucleare. în prezent. — 
apreciază în document, pe c„.........
nentul european există posibilita- l 
tea reală a inițierii unor acțiuni ' 
concrete în direcția dezarmării. ț

Lucrările reuniunii general-europene de la Viena
Cooperarea in reqiunea Mediteranei — componentă a 

procesului de edificare
VIENA 2 (Agerpres). — Radu 

Bogdan transmite : în grupul de 
lucru al reuniunii general-europene 
de la Viena. care se ocupă de pro
blemele securității si cooperării in 
Medi'terana, cit și în plenara reuniu
nii. reprezentanții mai multor state, 
intre care Malta. Italia. Iugoslavia. 
Bulgaria, U.R.S.S., R.D.G., s-au re
ferit pe larg la importanta dimen
siunii mediteraneene a procesului de 
edificare a securității și de dezvol
tare a cooperării în Europa, la ac
țiunile întreprinse in scopul ampli
ficării colaborării pe multiple pla
nuri și întăririi păcii și securității în 
bazinul Mării Mediterane. în con
text. vorbitorii au evidențiat însem
nătatea seminarului de la Veneția 

1 asupra cooperării economice, teh- 
nico-șt.iintifice și culturale în regiu- 

, nea Mediteranei. subliniind necesi
tatea transpunerii în viată a deci
ziilor adoptate cu acest prilej, a 
convenirii de noi măsuri care să con
tribuie la intensificarea cooperării în 
domeniile respective, în așa fel In
cit să se progreseze constant spre 
aplicarea prevederilor Actului final.

Mai multe delegații au abordat pe 
larg problemele securității în Medi- 
terana. arătind că acumularea con
tinuă de arme, inclusiv nucleare. în 
această zonă, existenta flotelor si a

a securității europene
bazelor militare străine, precum șl 
numeroasele conflicte și stări de ten
siune care se înregistrează aici re
prezintă un pericol permanent nu 
numai pentru țările riverane, cl și 
pentru securitatea întregii Europe. 
Pornindu-se de la aceste stări de 
lucruri, s-a subliniat importanta pe 
care o are extinderea măsurilor de 
încredere si securitate adoptate la 
Conferința de la Stockholm și Ia 
zona Mării Mediterane. a transfor
mării Mediteranei intr-o zonă de 
pace, fără arme nucleare, fără flote 
si baze militare străine, a soluțio
nării tuturor stărilor de conflict si 
de tensiune pe cale exclusiv pașnică, 
prin tratative, a renunțării la acțiu
nile de forță si amenințare cu forța, 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, a respectării dreptului 
fiecărui popor la existentă liberă, 
suverană.

Cu scopul de a lua în discuție 
transpunerea în viată a tuturor pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki și a documentului reuniunii ge
neral-europene de la Madrid privind 
securitatea și cooperarea in Medite- 
rana. reprezentantul Maltei a avan
sat propunerea de organizare a unei 
reuniuni de experti în perioada ce 
va urma actualului forum gen'eral- 
european de la Viena.

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Liban continuă „războiul taberelor" • Noi reafirmări 
de solidaritate cu lupta poporului palestinian • Reprimarea 

în orașul Ramallahunei demonstrații
BEIRUT 2 (Agerpres). — Surse 

palestiniene citate de agențiile 
France Presse și Reuter au afirmat 
că o încercare de evacuare a răni- 
tilor din tabăra de refugiati palesti
nieni de la Rashidiyeh. de lîngă 
Sour (Tyr), din sudul Libanului, 
a fost zădărnicită luni de milițiile 
organizației Amal. Un convoi de 
ambulanțe ale Crucii Roșii libane
ze care se îndrepta spre intrarea în 
tabăra de la Rashidiyeh a fost for
țat să se întoarcă din drum. Ase
diată de 62 de zile, tabăra este lip
sită de medicamente si de alimente 
de bază, condiții în care numeroși 
răniți riscă să moară. Se precizează 
că de la 22 noiembrie. 12 copii pa
lestinieni au încetat din viată din 
cauza lipsei de alimente si medica
mente.

Pe de altă parte. Frontul Demo
cratic pentru Eliberarea Palestinei a 
anuntat că în tabăra de refugiati 
palestinieni Chatila, din sudul Bei
rutului, 150 de palestinieni au fost 
uciși si 450 au fost răniți de la re
luarea luptelor cu milițiile organi
zației libaneze Amal.

președintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., într-un mesaj adresat pre
ședintelui Comitetului O.N.U, pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian. în docu
ment se subliniază necesitatea con
vocării unei conferințe internaționa
le asupra Orientului Mijlociu cu 
participarea tuturor părților intere
sate. inclusiv a O.E.P., și a celor 
cinci membri permanenți ai Consi
liului de Securitate. Mesajul con
damnă represiunile israeliene împo
triva populației palestiniene din te
ritoriile arabe ocupate și se pronun
ță pentru respectarea integrității te
ritoriale și unității Libanului, trans
mite agenția Q.N.A.. citind W.A.F.A.

marțea trecută.

— Regele Fahd 
cerut milițiilor 
Amal si com-

RIAD 2 (Agerpres). 
al Arabiei Saudite a 
organizației libaneze 
batantilor palestinieni să depună ar
mele si să pună capăt vărsării de 
singe. El a cerut, totodată, autori
tăților libaneze si forțelor naționale 
din Liban să acționeze rapid pentru 
a pune capăt ..războiului taberelor".

CAIRO 2 (Agerpres). — într-o de
clarație difuzată de Ministerul Afa
cerilor Externe la Cairo. Egiptul a 
chemat la încetarea imediată a lup
telor din zona taberelor de refugiat! 
palestinieni din Liban între milițiile 
Amal si combatanții palestinieni. 
Declarația califică vărsarea de singe 
cauzată de „războiul taberelor" drept 
o tragedie si cere tuturor forțelor 
libaneze si arabe să adopte măsuri 
imediate în vederea încetării ei.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— „Ziua internațională de solidari
tate cu poporul palestinian" a fost 
marcată la sediul din New York al 
Națiunilor Unite printr-o ședință 
specială. în alocuțiunile rostite, se
cretarul general al O.N.U.. preșe
dintele sesiunii actuale a Adunării 
Generale, reprezentanții grupurilor 
regionale s-au pronunțat pentru con
vocarea urgentă a unei conferința 
internaționale în vederea reglemen
tării problemei Orientului Mijlociu 
si înfăptuirii 
ale poporului

drepturilor inalienabil 
palestinian.

TUNIS 2 (Agerpres). — O pace 
justă și durabilă în Orientul Mijlo
ciu nu poate fi realizată fără retra
gerea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate și înfăptuirea dreptu
rilor inalienabile ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului la 
autodeterminare și crearea unui stat 
independent, a arătat Yasser Arafat,

Creșterea șomajului 
în Japonia

TOKIO 2 (Agerpres). — Exprimîn- 
du-și preocuparea fată de înrăută
țirea situației șomajului în Japonia 
— evidențiată într-un raport guver
namental dat recent publicității la 
Tokio — premierul Yasuhiro Naka- 
sone 
luni 
care 
rii a
țat în capitala niponă. După cum in
formează agenția United Press In
ternational, această 
examinată, marți, în 
niuni a guvernului

Potrivit ultimelor
le, rata șomajului este în Japonia de 
2,8 la sută, apropiindu-se de nive
lul record, de 2,9 la sută, Înregistrat 
în decembrie 1985.

a anunțat că în cursul acestei 
va constitui un grup de lucru 
să examineze posibilitatea creă- 
noi locuri de muncă, s-a anun-

AFRICA AUSTRALA

Continuă acțiunile 
antiapartheid ale populației 

majoritare

Carnet latino-american
în sprijinul unei soluții negociate a conflictului 

din America Centrală

Deceniu al Națiunilor Unite
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Comitetul pentru probleme so
ciale, culturale și umanitare al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat 
un document prin care propune pro
clamarea, în perioada 1988—1997, a 
Deceniului Națiunilor Unite pentru

pentru dezvoltare culturală
dezvoltare culturală. în cursul aces
tei perioade — se menționează în 
document — ar urma să fie spriji
nite, sub egida O.N.U., eforturile 
de dezvoltare culturală a tuturor 
statelor, în cadrul unei strategii ge
nerale pentru progres economic și 
social.

problemă a fost 
cursul unei reu- 
japonez. 
statistici oficia-

DAMASC 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei.1 Hafez Al Assad, a 
reafirmat sprijinul tării sale fată de 
lupta poporului palestinian pentru 
restabilirea drepturilor sale naționa
le. într-un mesaj adresat Comitetu
lui O.N.U. pentru exercitarea drep
turilor inalienabile ale poporului pa
lestinian. șeful statului sirian a spus 
că realizarea păcii în Orientul Mij
lociu presupune încetarea ocupației 
israeliene din teritoriile arabe ocu
pate si convocarea unei conferințe 
internaționale pentru afirmarea 
drepturilor poporului palestinian în 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U.

PRETORIA 2 (Agerpres). — în 
R.S.A. continuă acțiunile de protest 
ale populației majoritare pentru 
lichidarea stării de urgență insti
tuite la 12 iunie a.c. și abolirea po
liticii de apartheid. După cum 
transmit agențiile internaționale de 
presă, în mai multe zone ale tării 
au fost semnalate noi incidente. La 
Soweto, două persoane și-au pier
dut viața. Pe de altă parte, miș
carea antiapartheid a hotărit să 
inițieze noi forme de luptă pentru 
a grăbi procesul schimbărilor poli
tice. Astfel, în a doua parte a lunii 
decembrie vor fi boicotate magazi
nele deținute de rasiști, iar Uniu
nea Sindicatelor Sud-Africane 
(COSATU), cu 650 000 aderenți, se 
pregătește pentru o largă campanie, 
la inceputul anului viitor, în vederea 
obținerii unor condiții de viață și de 
muncă omenești. Unul din liderii 
acestei uniuni, Bernie Fanaroff, a 
adresat tuturor muncitorilor che
marea ca anul 1987 să fie transfor
mat în perioada celor mai mari 
bătălii din istoria tării pentru pro
movarea și apărarea drepturilor sin
dicale.

După incidentele 
de la Windhoek

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Forțe 
Israeliene de ocupație din teritoriul 
de ne Malul de vest al Iordanului 
au deschis focul împotriva partici- 
nantilor la o demonstrație din ora
șul Ramallah, rănind 
Demonstrația a fost 
semn de protest fată 
violente antiarabe din Ierusalimul 
de est.

2 (Agerpres). — Din

un student, 
organizată in 

de valul de

TUNIS 2 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit la deschiderea lucră
rilor reuniunii (miniștrilor arabi de 
interne. Chedli Klibi. secretarul ge
neral al Ligii Arabe, a chemat co
munitatea internațională să asigure 
protecția palestinienilor 
limul de est. ..victime 
mului" israelian. El a 
Israelul nu este capabil

din Ierusa- 
ale teroris- 
afirmat că 
să garante-

WINDHOEK 
surse ale forțelor care luptă pentru 
obținerea independenței Namibiei se 
relevă că regimul de ocupație insti
tuit de R.S.A. pe teritoriul namibian 
este responsabil de gravele incidente 
de la 30 noiembrie, cînd poliția a 
deschis focul împotriva unei adunări 
pașnice desfășurate in localitatea 
Windhoek, capitala teritoriului. 
Atunci, o persoană a fost ucisă pe 
loc, iar alte zeci grav rănite.

în paralel cu intensificarea luptei 
populației namibiene pentru obți
nerea independenței, sub conducerea 
Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), autoritățile 
militare ale sud-africanilor și for
țele polițienești procedează la ac
țiuni de represalii împotriva oricui 
este suspectat că aderă sau parti
cipă la mișcarea de eliberare.

HAVANA 2 (Agerpres). — Alfred 
Lomas, laburist britanic, conducăto
rul unei delegații a Parlamentului 
vest-european, a declarat la Havana, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
că în conflictul din America Centrală 
singura modalitate de reglementare 
trebuie să fie calea politică, a trata
tivelor. Crearea unei zone demilita
rizate. sub control internațional, la 
granițele Nicaraguei cu Hondurasul 
și Costa Rica ar fi tocmai o măsură 
concretă în spiritul reglementării 
politice a disputelor — a subliniat 
parlamentarul vest-european.

TEGUCIGALPA 2 (Agerpres). — 
Pe teritoriul statului Honduras au 
început manevre militare în apro
pierea frontierei cu Nicaragua, la 
care participă și o baterie de artile
rie americană cu baza în Florida, 
relevă agenția Prensa Latina, care

citează 
basada

informații difuzate de em- 
S.U.A. de la Tegucigalpa.

★
SALVADOR 2 (Agerpres). —SAN___________ _ _ _________

în Salvador continuă să se înregis
treze lupte între trupele guverna
mentale și forțele insurgente. Po
trivit ambelor părți, in ciocnirile și 
schimburile de focuri din ultimele 
zile, zeci de persoane, militari si 
civili, și-au pierdut viata — infor
mează agenția Associated Press. 
Postul de radio „Venceremos" al 
patrioților salvadorieni a făcut cu
noscut că forțele din Frontul Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională au reușit să distrugă un 
elicopter de fabricație americană si 
mai multe vehicule militare aparți- 
nînd trupelor guvernamentale.

în cei șapte ani de la declanșarea 
războiului civil. în Salvador și-au 
pierdut viața cel puțin 62 000 per
soane.

Stare de urgență în Surinam
PARAMARIBO 2 (Agerpres). — 

Guvernul Surinamului a decretat 
starea de urgentă în tară, ca urma
re a acțiunilor destabilizatoare din 
ultimul timp ale unor elemente re
bele. După cum informează agen
țiile Internationale de presă, forțele

militare guvernamentale au trecut la 
acțiune împotriva rebelilor în zona 
orașului Mungo, situat la 100 km 
de Paramaribo, capitala tării. între 
cele două părți se semnalează lupte 
grele.

Pe calea consolidării transformărilor democratice 
din Uruguay

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Forțele armate uruguayene au re
mis președintelui țării, Julio Maria 
Sanguinetti, 
iși reafirmă 
și sprijini 
transformări 
guvern, transmite agenția spaniolă

un document în care 
hotărîrea de a respecta 
procesul național de 
democratice inițiat de

de presă E.F.E. Documentul preci
zează că țara traversează in prezent 
o etapă de tranziție pe calea conso
lidării transformărilor democratice 
promovate după preluarea puterii in 
stat de către actualul guvern civil, 
iar forțele armate uruguayene sint 
hotărite să-și aducă întregul lor 
aport necesar.

Factori care împiedică relansarea economiei mexicane
dustrializate. Acești factori amenință 
să agraveze 
Mexicului, 
Miguel de
Nivelul scăzut al creșterii economice 
in unele țări industrializate echiva
lează cu posibilități mai mici de 
export pentru Mexic, ceea ce 
mai dificilă sarcina relansării 
nomice.

TOKIO 2 (Agerpres). — într-o 
alocuțiune rostită la Tokio, unde se 
află în vizită oficială, președintele 
Mexicului, Miguel de la Madrid, a 
evocat efectele negative exercitate 
asupra economiei mexicane de mă
surile protecționiste in sfera comer
țului și de nivelul scăzut de creș
tere economică din unele țări in-

situația, economică a 
a relevat președintele 
la Madrid, subliniind :

face
eco-

ze securitatea Ierusalimului de est.

’AGENȚIILE DE PRESA
strînse a forțelor democratice 
din Europa occidentală in lupta 
Pentru solutionarea 
social-economice 
apreciat că. 
rilor de vederi 
socialiști și social-democrați. exis
tă o bază pentru o activitate co
mună. Harilaos Florakis a subli
niat, de asemenea, rolul partidelor 
comuniste în lupta pentru 
dezarmare nucleară.

problemelor 
actuale. El a 

in pofida deosebi- 
dintre comuniști,

pace și

1

LA GENEVA a Început o întîlnl- 
re de lucru a reprezentanților de
legațiilor sovietică și americană la 
negocierile bilaterale privind arma
mentele nucleare și cosmice — 
transmite agenția T.A.S.S. în ca
drul reuniunii, convocată din ini
țiativa părții sovietice, se vor dis
cuta probleme aflate pe masa tra
tativelor in vederea creării de con
diții favorabile pentru o activita
te rodnică la următoarea rundă a 
negocierilor sovieto-americane a- 
mintite, ce va incepe în ianuarie 
1987.

DEMONSTRAȚIE LA SALONIC. 
Peste 10 000 de persoane au demon
strat Ia Salonic împotriva desfășu
rării în acest oraș al Greciei a unei 
reuniuni a reprezentanților mai 
multor formațiuni politice de extre
mă dreaptă din Europa occidentală, 
relatează agenția France Presse.

MII DE STUDENȚI ȘI ELEVI 
DIN FRANȚA desfășoară o amplă 
acțiune de protest împotriva unor 
schimbări pe care le preconizează 
guvernul in ceea ce privește legea 
învățămîntului. între aceste schim-

bări se află — după cum transmit 
agențiile internaționale de presă — 
dublarea taxelor anuale de înscriere 
in universitățile de stat și majora
rea altor taxe universitare. Agen
ția T.A.S.S. precizează că protes
tele studenților sînt legate și de 
propunerile vizînd modificări ale 
planurilor de studii și de organiza
re școlară în așa fel încît ele să 
corespundă intereselor sectorului 
privat al economiei franceze.

FLUCTUAȚIILE CURSULUI DO
LARULUI. După intervenția mai 
multor bănci centrale vest-europe
ne, care au procedat la însemnate 
achiziții de dolari pentru ă opri 
scăderea valorii monedei ameri
cane, ce a înregistrat, luni, cel 
mai redus nivel al său din ultimii 
șase ani, cursul „biletului verde" 
a început să crească, marți, în 
schimburile cu majoritatea ce
lorlalte devize occidentale.

DECLARAȚIE. După cum 
ționează Declarația Biroului 
tic al M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
difuzată la Luanda cu ocazia săr
bătoririi la 10 decembrie a unui de
ceniu de la fondarea partidului,

men- 
Poli-

Republica Populară Angola va duce 
si pe mai departe o luptă consec
ventă pentru consolidarea păcii, 
pentru independentă si progres 
social al popoarelor. Documentul 
condamnă în același timp cu toată 
fermitatea politica terorismului de 
stat, practicată de imperialism, si 
subliniază că numai respectarea 
strictă a normelor fundamentale 
ale dreptului international va per
mite instaurarea unor relații de 
echitate intre popoare.

UN COMUNICAT MILITAR dat 
publicității la Luanda relevă că 
forțele armate angoleze, care au 
acționat în două provincii ale tării 
— Huambo și Bie — au scos din 
luptă 140 contrarevoluționari. Ele 
au capturat, totodată, arme și teh
nică de luptă. în aceleași opera
țiuni. trupele guvernului au 
eliberat din captivitate 292 de per
soane civile, deținute de elementele 
antistatale, relevă agenția ANGOP.

INTERVIU. Secretarul general al
C.C. al P.C. din Grecia, Harilaos 
Florakis. a evidential, intr-un in- ' 
terviu acordat ziarului atenian 
„Proti". importanta colaborării

Iribar- 
Alianța

DEMISIE. Manuel Fraga 
ne. președintele partidului 
Populară, formațiune politică de 
dreapta din Spania, și-a prezentat 
demisia marți, informează agenția 
Reuter. Decizia sa este legată de 
eșecul înregistrat de Alianța Popu
lară la alegerile locale desfășurate, 
duminică. In provincia Țara Bas
cilor.

EFECTELE NOCIVE ALE DRO
GURILOR. Participanții la reuniu
nea de la San Antonio. Texas, a 
reprezentanților municipalităților 
din Statele Unite au cerut Con
gresului să aloce fonduri de 4 mi
liarde dolari pentru a se finanța 
acțiunile de combatere a traficului 
de droguri. în alocuțiunea rostită 
în fața a peste 5 000 de primari și 
oficialități din orașele americane, 
primarul New York-ului a arătat 
că suma prevăzută in recenta le
gislație semnată de președintele 
Reagan, de 1.7 miliarde dolari, este 
insuficientă, dată fiind amploarea 
acestui fenomen nociv, mai ales în 
rindurile tineretului. Potrivit unor 
statistici. în prezent. în S.U.A. exis
tă 28 milioane persoane care con
sumă droguri puse la dispoziție de 
rețelele de traficanți.

-------------——------- (DÎN^CȚUĂLÎTÂTEÂ POLITICĂ )
ÎN ȚĂRILE NORDICE■>
Proiecte și probleme ale dezvoltării

Țările nordice și-au conturat și 
dezvoltat, de-a lungul secolelor, eco
nomii și identități politice distincte. 
Din dorința de a se consulta asupra 
unor probleme presante și complexe 
care au dobindit proporții, mai ales 
în ultimul timp, ca urmare a crizei 
economice mondiale, reprezentanții 
lor se intilnesc periodic, procedind 
la schimburi utile de opinii. Un ca
dru adecvat acestor consultări îl 
oferă Consiliul nordic, înființat în 
1952, organism de cooperare cu ca
racter interguvernamental.

După cum reiese din documentele 
elaborate în capitalele celor cinci 
state nordice — Danemarca, Norve
gia, Suedia, Finlanda și Islanda — 
preocuparea, principală comună ră- 
mîne impulsionarea creșterii econo
mice și sporirea locurilor de muncă 

r pentru a absorbi, cel puțin parțial, 
j șomajul ajuns la cote îngrijorătoare.

Se consideră că eforturile in această 
t direcție pe plan național sînt handi- 
i capate de practicile protecționiste 

ale anumitor țări, de carențele sis- 
! ternului monetar international.
I' Prezentind, la Începutul lunii oc- 
j, tombrie, în parlamentul din DANE- 
j MARCA declarația guvernamentală, 

premierul Poul Schlueter, a schițat 
un nou program de austeritate me
nit să reducă cererea internă șl să 

i aducă sub control deficitul balanței 
de plăți. „Danemarca — constata 
șeful guvernului de la Copenhaga — 
este una din cele mai bogate țări 
din lume, dar consumăm mai mult 
decît realizăm. Printre statele occi- 

' dentale, sintem țara cu cea mai mare 
datorie externă pe locuitor, ceea ce 
este inacceptabil". Potrivit surselor 
oficiale, deficitul record al balanței 
de plăți înregistrat anul trecut — 28 
miliarde coroane (3,7 miliarde dolari) 
— va fi depășit anul acesta. Datoria 
externă a tării se cifrează Ia peste 
250 miliarde coroane (33 miliarde 
dolari). Șomajul afectează 7,8 la 
sută din totalul populației active. 
Pachetul precedent de măsuri de 
austeritate, elaborat în primele luni 
ale anului, viza reducerea consumu

lui intern și a deficitului balanței de 
plăti. Au fost sistate lucrările la 
unele construcții publice spre a frîna 
tendința de creștere a cheltuielilor 
bugetare. Asemenea măsuri s-au re
percutat însă inegal, după opinia 
sindicatelor, asupra standardului de 
viață al diferitelor pături ale popu
lației, Creșterea „taxei asupra va
lorii adăugate" și majorarea tarife
lor la consumul de energie și car
buranți au generat urcarea prețuri
lor la toate bunurile și serviciile 
pentru populație, cu efecte nefavora
bile asupra nivelului de viață al 
marii majorități a saiariaților.

Beneficiară a uriașelor zăcăminte 
de petrol și gaz descoperite pe so
clul continental al țării, NORVEGIA 
a suportat, la rîndul ei, „șocul in
vers" al scăderii masive a prețurilor 
la aceste produse. Veniturile prove
nite din vînzările de petrol se esti
mează că se vor diminua, în 1986, 
cu 18 miliarde coroane comparativ 
cu anul trecut. Pentru prima oară 
după 1977, balanța externă a Norve
giei va înregistra un deficit. Dificul
tăți lntîmpină și unele întreprin
deri naționalizate, sector care asi
gură la ora actuală locuri de muncă 
pentru peste 40 000 de persoane. Opt 
din 11 societăți, aflate sub tutela 
Ministerului Industriei, au înregistrat 
anul trecut deficite. Totuși, datorită 
companiei „Norsk Hydro" (unde 
participarea statului este de 50 la 
sută) și uzinelor de aluminiu Ardal 
og Sunndal Verk, rezultatele globa
le ale industriei naționalizate norve
giene vor fi pozitive — apreciază 
buletinul „Norinform". Măsurile de 
austeritate, adoptate de guvern, tind 
să obțină sprijin mal larg In rîndul 
populației, printr-o repartizare mai 
echilibrată a sacrificiilor cerute de 
introducerea noilor reforme econo
mice.

In SUEDIA, dezvoltarea economi
că depinde, în mare măsură, de rea
lizarea exporturilor. Jumătate din 
producția industrială este plasată pe 
piețele țărilor vest-europene și S.U.A.

Sînt sectoare In care ponderea ex
porturilor atinge 80—90 la sută din 
producția realizată. Eforturile făcu
te pentru menținerea acestor poziții 
nu sînt încununate totdeauna de 
succes. După ce ocupase mult timp 
locul doi în construcția de nave (pe 
locul întii se situa Japonia), Suedia 
a fost nevoită să lichideze, practic, 
această branșă.

Identificînd cauzele acestor regre
se. autoritățile de la Stockholm au 
luat măsuri pentru diminuarea cos
turilor ridicate de producție și a in
flației, factori de reducere a capa
cității de concurență a produselor 
suedeze. Se încearcă a se stabili un 
raport mai judicios între nivelul sa
lariilor și dinamica productivității. 
Intervenția guvernului în acest sec
tor a declanșat un conflict social de 
proporții puțin obișnuite pentru 
Suedia.

In orice caz, intenția declarată a 
guvernului, după cum preciza pre
mierul Ingvar Carlsson, este de a 
asigura condiții economice și sociale 
egale tuturor cetățenilor. „Un om 
care nu are asigurat un loc de mun-

că nu este un om liber", a precizat 
premierul suedez.

In FINLANDA, bugetul prezentat 
de guvern parlamentului orientează 
cheltuielile pentru anul viitor in 
două direcții principale : redresarea 
economică și reducerea șomajului 
(peste 150 000 persoane, circa 6 la 
sută din populația activă). Numărul 
celor în căutarea unui loc de mun
că este mai mare în Finlanda decît 
în unele țări nordice (Suedia, Nor
vegia), dar mai mic decît în majo
ritatea țărilor vest-europene. Totuși, 
se prevede o tendință de creștere 
pînă la 7 la sută a ratei șomajului 
în 1987.

Confruntate cu asemenea proble
me. țările nordice sint profund pre
ocupate de menținerea și consolida
rea unor relații bune cu toti vecinii, 
cu toate statele continentului și ale 
lumii, de oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la măsuri efective de 
dezarmare. In acest cadru distingîn- 
du-se demersurile lor constante 
pentru crearea unei zone denuclea- 
rizate in nordul Europei.

Petre STĂNCESCU

FILIPINE

Obiectivul stringent — întărirea 
stabilității politice

Operațiunea de reorganizare a ca
binetului anunțată zilele trecute de 
președintele Filipinelor, Corazon 
Aquino, după o „ședință-maraton" a 
guvernului, reprezintă, după opinia 
corespondenților de presă de la Ma
nila, o etapă ce ar putea cristaliza 
o serie de opțiuni fundamentale în 
viața politică, economică și socială a 
țării.

In acest sens, corespondențele din 
capitala filipineză notau că demisia 
ministrului apărării, Juan Ponce En- 
rile, urmată de numirea In această 
funcție a generalului în retragere 
Rafael Ileto, apoi de demisia între
gului guvern, în' vederea reorgani
zării sale pe baze noi, trebuie puse

atît pe seama unor evenimente pro
duse în ultima perioadă, cît și a unor 
preocupări de perspectivă, schițate o 
dată cu preluarea puterii de către 
noul președinte, In urmă cu nouă 
luni.

In legătură cu demisia lui Enrile 
se apreciază că aceasta a intervenit 
după o încercare — nereușită •— de 
lovitură de stat, inspirată de „Mișca
rea pentru reforma forțelor armate", 
apropiată fostului ministru al apără
rii. Această formațiune încercase să 
convoace o sesiune a Adunării Na
ționale, dizolvată la inceputul anului 
— sesiune in cadrul căreia Enrile 
urma să fie proclamat președinte al 
țării. Fidelitatea forțelor armate

față de președintele Corazon Aquino 
a dus la eșecul tentativei de lovitură 
de stat antidemocratice. Episodul a 
ascuțit însă confruntările existente 
încă de mai multă vreme Intre unii 
reprezentanți ai armatei, in general 
de factură conservatoare, cum este 
cazul lui Enrile, și ceilalți membri 
ai guvernului. Acest fapt a reieșit cu 
claritate din opiniile critice exprima
te in repetate rinduri de fostul mi
nistru al apărării față de dialogul 
început între oficialități și mișcarea 
insurgență, grupînd Frontul Național 
Democratic și Frontul de Eliberare 
Națională Moro (care acționează in 
regiunea Mindanao și în alte insule 
din sud).

Este cunoscut faptul că Intre re
prezentanți ai guvernului și forțele 
insurgente începuseră convorbiri și 
contacte menite să pună capăt 
ciocnirilor armate, soldate cu nume
roase victime și mari pagube mate
riale, să ducă, în final, la o largă re
conciliere națională. Acest proces nu 
s-a bucurat de sprijinul tuturor con
ducătorilor militari, purtătorul de 
cuvînt al nemulțumiților fiind tocmai 
Enriie. Acestea sînt împrejurările in 
care președintele Aquino a cerut lui 
Enrile să demisioneze — cu atît mai 
mult cu cît cercuri politice de stînga, 
de largă audiență, se pronunțaseră 
de mai mult timp pentru înlăturarea 
ministrului apărării, acuzîndu-1 de 
organizarea unor represiuni anti
populare.

Fără îndoială, reorganizarea gu
vernului anunțată Ia Manila are in 
vedere și alte aspecte legate de 
obiective pe termen mai lung, între 
care intrarea în vigoare — după un 
plebiscit ce va fi organizat la 23 ia
nuarie 1987 — a noii Constituții fili- 
pineze, continuarea reformelor de
mocratice, solutionarea problemelor 
dificile economice. Potrivit unei ho- 
tărîri a Comisiei constituționale, în
sărcinată cu elaborarea proiectului 
viitoarei legi fundamentale, la 11 mai 
anul viitor vor avea loc alegeri pen
tru desemnarea a 24 senatori și a 200 
de membri ai Camerei Reprezentan
ților, care vor forma cele două ca
mere ale Parlamentului filipinez. 
Sînt prevăzute, de asemenea, alegeri 
pentru organele locale ale puterii. 
Aceeași comisie a căzut de acord să 
extindă mandatul actualului pre
ședinte și al vicepreședintelui, in

pofida unei propuneri a cercurilor de 
opoziție.

în proiectul de Constituție, a cărei 
elaborare a dat naștere unor aprin
se discuții, sint consacrate principii
le suveranității naționale, indepen
denței politice și economice, ca și 
„cuceririle democratice ale revolu
ției" din februarie. Actul de la 23 
ianuarie va încheia o etapă impor
tantă ce va contribui, in măsura in 
care va răspunde dezideratelor fun
damentale ale tuturor filipinezilor. la 
crearea unui climat politic democra
tic și stabil.

în acest cadru s-a înscris ca un 
eveniment pozitiv acordul încheiat 
în aceste zile intre guvern și forțele 
insurgente, prin care, după circa 17 
ani de lupte, se prevede cu începere 
de la 10 decembrie o încetare a fo
cului pentru o perioadă de două luni, 
urmi nd ca în intervalul respectiv să 
se desfășoare discuții pentru o re
glementare definitivă.

Eforturile noii administrații în
dreptate spre restructurarea vieții 
social-politîce, restabilirea libertăți
lor și drepturilor cetățenești și în
făptuirea reconcilierii naționale sînt 
dublate de preocupări vizind ieșirea 
tării din impasul economic, asigu
rarea unei dezvoltări economice, re
glementarea problemei datoriei ex
terne, care a atins nivelul fără pre
cedent de 26 miliarde ăe dolari. Pen
tru prima oară în ultimii doi ani, 
după un ritm anual economic nega
tiv, s-a inregistrat o creștere de 1.5 
la sută în trimestrul doi al anului 
curent, precum și un excedent de 517 
milioane dolari al balanței de plăți.

S-a adoptat o serie de măsuri pe li
nia stabilizării prețurilor, cointere
sării mai intense a producătorilor in 
dezvoltarea economiei. A fost pus la 
punct un program de „redresare 
economică", cu accent pe dezvoltarea 
agriculturii — sector în care lucrează 
70 la sută din populație.

Adîncirea proceselor politice pozi
tive începute, ca și reglementarea 
problemelor economice care confrun
tă Filipinele necesită — așa cum 
susțin cele mai largi cercuri și cum 
reafirma recent președintele Âquino 
— manifestarea celei mai largi uni
tăți naționale „pentru apărarea de
mocrației și asigurarea dezvoltării 
social-economice a tării".

Ioan TIMOFTE

Proteste împotriva 
represiunilor 

din Coreea de Sud
SEUL 2 (Agerpres). — Noul Partid 

Democratic, formațiune politică de 
opoziție din Coreea de Sud. a început 
boicotarea lucrărilor „parlamentu
lui" de la Seul, anunță agențiile 
internaționale de presă. Acțiunea a 
fost declanșată in semn de protest 
fată de măsurile represive de sim- 
băta trecută ale autorităților împo
triva participanților la un miting 
de masă in favoarea democrației. 
După cum se știe, poliția a procedat 
la arestarea a circa 2 000 de de
monstranți.

AGENDA 
DIPLOMATICA

• La Belgrad au continuat 
convorbirile dintre Raif Dizda- 
revici. secretar federal iugoslav 
pentru afaceri externe, si Bo- 
huslav Chnoupek. ministrul a- 
faeerilor externe al Cehoslova
ciei. In cadrul primei runde de 
convorbiri a fost exprimat in
teresul părților pentru dezvol
tarea largă a conlucrării dintre 
cele două tari, inclusiv prin 
forme superioare de cooperare 
îconomică. • Președintele Egip
tului. Hosni Mubarak, urmează 
să facă o vizită oficială in 
Franța în perioada 10—13 de
cembrie. Ia invitația președin
telui francez. Francois .Mitter
rand. a anuntat. la Paris. Mi
nisterul de Externe ai Franței. 
• Președintele Zairului. Mobu
tu Șese Seko, a sosit in
tr-o vizită de stat de trei zile 
la Madrid, unde va avea con
vorbiri oficiale cu regele Juan 
Carlos al Spaniei si cu șeful 
guvernului spaniol. Felipe Gon
zalez. • Ministrul american al 
apărării. Caspar Weinberger, a 
sosit la Paris — prima etapă a 
unui turneu in Europa occiden
tală. informează agenția Asso
ciated Press. El va avea con
vorbiri cu ministrul francez al 
relațiilor externe. Jean-Berriard 
Raimond. si va fi primit de 
către primul ministru. Jacques 
Chirac.
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