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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ședința comitetului politic 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

pentru realizarea integrală 
a sarcinilor economice!

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, vineri, 19 decem
brie, a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv, la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, A EXAMINAT ȘI APRO
BAT O SERIE DE MĂSURI ÎN VEDEREA 
REALIZĂRII PLANULUI PE 1986 ȘI PRE
GĂTIRII ÎNDEPLINIRII ÎN CELE MAI 
BUNE CONDIȚII A PLANULUI PE PRI
MUL TRIMESTRU AL ANULUI 1987.

Secretarul general al partidului a arătat că 
este necesar ca, în perioada care a mai ră
mas pînă la finele anului, să se treacă la 
măsuri hotărite și să se folosească la maxi
mum fiecare zi de lucru în vederea îndepli
nirii cu rezultate cît mai bune a sarcinilor de 
plan pe 1986, îndeosebi la producția fizică și 
de export, pentru realizarea în întregime și 
în condiții de calitate a producției stabilite 
în contractele încheiate cu beneficiarii in
terni și externi.

In același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să se treacă, pînă 
la sfîrșitul acestei luni, la stabilirea de mă
suri bune în vederea îndeplinirii, încă din 
prima zi, a sarcinilor de plan pe anul viitor, 
subliniind că sînt asigurate baza tehnico- 
materială și energetică, tot ceea ce este ne
cesar pentru realizarea în bune condiții a 
prevederilor de plan. Arătind că planul pe 
1987 pune un accent deosebit pe creșterea 
ponderii produselor de calitate superioară, 
secretarul general al partidului a cerut tu
turor ministerelor, centralelor industriale și 
întreprinderilor să acorde cea mai mare aten
ție, in cadrul acestor măsuri, problemelor 
calității, ridicării nivelului tehnic și calita
tiv al produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat convingerea că oamenii muncii, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, își vor mobiliza larg forțele, în aceste 
zile, vor munci cu pricepere și dăruire, în 
spirit revoluționar, pentru a încheia anul 
1986 cu rezultate cit mai bune și pentru pre
gătirea trecerii cu succes la realizarea planu
lui pe cel de-al doilea an al actualului cin
cinal.

In continuare, în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o informare 
CU PRIVIRE LA VIZITA DE PRIETENIE 
EFECTUATA ÎN ȚARA NOASTRĂ DE 
PREȘEDINTELE REPUBLICII ARABE 
EGIPT, MOHAMED HOSNI MUBARAK, ÎN 
ZILELE DE 13—14 DECEMBRIE.

Aprobînd rezultatele vizitei, Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că noua întîlnire 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak se înscrie în prac
tica — devenită tradițională — a contactelor 
prietenești, la nivel înalt, care au un rol de
terminant în promovarea colaborării dintre 
România și Egipt, pe plan bilateral și în via
ța internațională.

A fost evidențiat cu satisfacție faptul că 
cei doi președinți au exprimat, in timpul 
convorbirilor, hotărîrea de a amplifica și di
versifica în continuare relațiile bilaterale, in 
spiritul declarațiilor comune de la București

și Cairo, în folosul ambelor țări, al cauzei 
generale a colaborării și păcii în întreaga 
lume. A fost relevată importanța înțelegeri
lor convenite de cei doi șefi de stat privind 
extinderea conlucrării reciproc avantajoase 
in domeniile extracției și prelucrării țițe
iului, construcțiilor de mașini, metalurgiei, 
energiei și electrificării, construcțiilor social- 
edilitare, agriculturii și industriei alimenta
re, precum și în alte domenii de interes 
comun.

În mod deosebit a fost apreciată înțele
gerea la care s-a ajuns in timpul vizitei cu 
privire la elaborarea unui Program pe ter
men lung pentru lărgirea colaborării econo
mice și tehnico-științifice, a schimburilor co
merciale dintre România și Egipt pînă in 
anul 2000.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, tot
odată, însemnătatea schimbului de păreri 
avut de președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohamed Hosni Mubarak asupra situației 
internaționale — și, în mod deosebit, asupra 
ultimelor evoluții ale evenimentelor din 
Orientul Mijlociu. In acest cadru, Comitetul 
Politic Executiv a evidențiat atenția deose
bită pe care România și Egiptul o acordă 
eforturilor pentru soluționarea globală, pe 
cale politică, a conflictului din Orientul Mij
lociu, pentru realizarea unei păci juste și 
trainice, bazate pe retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in urma războiului 
din 1967, pe recunoașterea dreptului inalie
nabil al poporului palestinian la autodeter
minare și crearea unui stat propriu inde
pendent, asigurarea independenței și suve
ranității tuturor statelor din această zonă.

Aprobînd în unanimitate concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul acestei noi întîl- 
niri la nivel înalt, Comitetul Politic Execu
tiv a stabilit măsuri pentru înfăptuirea în 
viață a înțelegerilor convenite, pentru întă
rirea continuă a conlucrării prietenești ro- 
mâno-egiptene.

Comitetul Politic Executiv a fost informat, 
de asemenea, în legătură cu ÎNTÎLNIREA 
PRIETENEASCĂ DE LUCRU DINTRE TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, ÎM
PREUNA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, ȘI TOVARĂȘUL TODOR 
JIVKOV, ÎN ZIUA DE 18 DECEMBRIE, LA 
GIURGIU ȘI RUSE.

Comitetul Politic Executiv a apreciat re
zultatele noii întîlniri dintre cei doi condu
cători de partid și de stat, subliniind că 
prin caracterul ei profund constructiv, de 
lucru, se înscrie ca un moment de 
deosebită însemnătate în dezvoltarea con
lucrării rodnice, multilaterale, dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a relevat — și 
de această dată — importanța hotărîtoare 
a dialogului tradițional româno-bulgar la 
nivel înalt pentru întărirea continuă a prie
teniei, solidarității și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre România și Bulgaria, 
pe baza stimei și respectului reciproc, de
plinei egalități, independenței și neameste
cului în treburile interne, a idealurilor 
socialismului.

In acest sens a fost evidențiată însemnă

tatea înțelegerilor la care s-a ajuns, cu pri
lejul convorbirilor la nivel înalt, cu privire 
la intensificarea cooperării și specializării 
în producție în diferite domenii de activi
tate, extinderea și mai puternică a schim
burilor economice. Totodată, a fost relevată 
importanța deosebită a pregătirii tuturor 
condițiilor în vederea trecerii, în anul vi
itor, la realizarea hidrocentralei Turnu 
Măgurele — Nikopole, astfel incit aceasta 
să înceapă să producă energie electrică încă 
din anii ’90. S-a subliniat, de asemenea, că 
— în spiritul acordurilor de lungă durată, 
cît și al înfăptuirii Programului complex al 
progresului tehnico-științific al țărilor 
membre ale C.A.E.R. pînă în anul 2 000 — 
se impune a fi acordată o atenție mai mare 
colaborării în domeniul cercetării științi
fice, tehnice și tehnologice.

Comitetul Politic Executiv a reliefat, în 
același timp, profunda semnificație a 
schimburilor de păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov în pro
bleme actuale ale vieții internaționale. S-a 
dat o deosebită apreciere hotărîrii celor 
două partide și țări, exprimate în cursul 
convorbirilor, de a conlucra tot mai strîns 
pe arena mondială, de a-și aduce, împreună 
cu celelalte state socialiste, cu toate forțele 
progresiste, întreaga contribuție la oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nucleară, la 
eliminarea, în mai multe etape, pînă în anul 
2000, a tuturor armelor nucleare. în mod 
deosebit a fost subliniată necesitatea inten
sificării eforturilor în direcția încetării ex
periențelor cu arma nucleară, a oricăror ac
țiuni de militarizare a Cosmosului, precum 
și în direcția reducerii substanțiale a arme
lor clasice, convenționale. A fost exprimată 
hotărîrea celor două țări de a face totul pen
tru instaurarea unui climat de destindere, 
securitate, înțelegere și cooperare în Balcani, 
in Europa și in lume.

Comitetul Politic Executiv a aprobat înțe
legerile convenite cu prilejul noii întilniri 
prietenești de lucru dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov și a cerut 
guvernului, ministerelor, celorlalte organe 
centrale să ia toate măsurile pentru înfăp
tuirea, în cele mai bune condiții, a obiective
lor prevăzute privind dezvoltarea, în conti
nuare, a colaborării și cooperării româno- 
bulgare.

De asemenea, în cadrul ședinței, TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRE
ZENTAT O SERIE DE PROPUNERI PRI
VIND INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII 
INTERNAȚIONALE A PARTIDULUI ȘI 
STATULUI NOSTRU PENTRU OPRIREA 
CURSEI ÎNARMĂRILOR ȘI PENTRU TRE
CEREA LA MASURI CONCRETE DE 
DEZARMARE, PENTRU ÎNCETAREA EX
PERIENȚELOR NUCLEARE, PENTRU ASI
GURAREA PĂCII, COLABORĂRII ȘI 
SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE. Comi
tetul Politic Executiv a aprobat în unanimi
tate aceste propuneri și a cerut organelor de 
partid și de stat să ia toate măsurile pentru 
transpunerea lor în viață.

Comitetul. Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid și de stat.

Mai sînt 12 zile ninâ la sfîrșitul 
acestui an. — an marcat de sarcini 
economice deosebit de importante 
pentru înfăptuirea hotărîrilor adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
partidului. Intr-un sir de întreprin
deri și centrale industriale, acfionîn- 
du-se cu toată fermitatea pentru 
exemplara organizare a muncii, 
printr-un spirit de înaltă răspunde
re muncitorească, s-a asigurat reali
zarea ritmică. în condiții de bună 
calitate, a planului pe acest an. Im
portant este insă ca 
ta te. ca și pe ansam
blul fiecărei ramuri 
industriale planul să 
fie realizat exem
plar la fiecare sor
timent în parte. Iată 
de ce în perioada 
care a rămas pînă la 
sfîrșitul anului în 
absolut toate unită
țile economice și în
deosebi în cele în 
care se Înregistrează 
restanțe să se dea 
dovadă de înaltă 
exigență în organi
zarea întregii acti
vități productive lu- 
crîndu-se zi și noap
te fără întrerupere 
pentru a încheia cu 
cele mai bune rezul
tate primul 
actualului 
O atenție 
deosebită 
acordată recuperării 
restanțelor și reali
zării integrale a pla
nului la producția 
fizică și la export. 
Trebuie să se facă 
totul pentru ca in 
aceste zile potenția
lul productiv mo
dem de care dispu
ne economia noastră 
să fie folosit la 
maximum, astfel 
încît fiecare zi de 
a rămas pînă la sfirsitul anului să 
fie transformată într-o zi record in 
domeniul sporirii producției fizice, 
creșterii productivității muncii, eco
nomisirii resurselor materiale și 
energetice, folosirii judicioase a capa
cităților de producție. Această răs
pundere majoră trebuie să caracte
rizeze acum întreaga muncă po- 
litico-organizatorică a organelor sl 
organizațiilor de partid, întreaga 
activitate a consiliilor oamenilor 
muncii.

în spiritul sarcinilor subliniate de 
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, 
concomitent cu încheierea cu cele 
mai bune rezultate economice pe 
acest an. să se acorde o atenție spo
rită pregătirii în cele mai bune con
diții a producției anului 1987. Legea 
Planului national unic de dezvoltare 
economico-socială a tării ne anul 1987 
prevede importante creșteri cantitati
ve si calitative în toate sectoarele de 
activitate. Astfel, valoarea produc- 
ției-marfă industriale urmează să 
sporească în noul an cu 6—7 la sută, 
iar valoarea producției nete indus
triale cu 9—10 la sută față de anul

în fiecare uni-

1986. în condițiile 
lei a cheltuielilor 
ducție-marfă și creșterii cu 7,5—8,5 
la sută a productivității muncii in 
industria republicană. Sarcini mobi
lizatoare. dar realiste, care tin seama 
de potențialul tehnic, material și 
uman al economiei, de experiența 
acumulată de muncitori si specialiști 
si. mai ales, de exigentele saltului 
calitativ, revoluționar care trebuie 
să se realizeze în actualul cincinal, 
potrivit obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului. Esențial este

reducerii cu 29,3 
la 1 000 Iei pro-

an al 
cincinal, 
cu totul 

trebuie

• în fiecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă, zilele care au rămas pînă la sfîr
șitul anului să fie folosite din plin pentru în
făptuirea în cele mai bune condiții a planu
lui pe 1986 !

® Producția fizică - realizată ritmic, in
tegral la toate sortimentele !

• Toate comenzile pentru export - ono
rate la timp, in condiții de cea mai bună ca
litate !

• Producția anului viitor - pregătită te
meinic, astfel încît din primele zile ale anu
lui 1987 să se lucreze Ia nivelul sarcinilor de 
plan !

• La fiecare loc de muncă - energia 
electrică riguros gospodărită, sever econo
misită !

muncă care că planul pe anul viitor pune un 
accent.deosebit pe dezvoltarea inten
sivă a industriei si a celorlalte ra
muri ale economiei naționale, pe 
promovarea puternică a progresului 
tehnico-stiintific. pe perfecționarea, 
intr-o nouă etapă, a organizării și 
modernizării producției, stabilind in 
acest sens obiective importante pri
vind creșterea productivității mun
cii. reducerea cheltuielilor materia
le. ridicarea nivelului tehnic si ca
litativ al produselor, a competitivi
tății la export a acestora, sporirea 
eficientei economice.

Din sondajele efectuate în între
prinderi. din dezbaterile în adună
rile generale ale oamenilor muncii, 
din discuțiile purtate cu factori de 
răspundere din organe centrale de 
resort s-a desprins că. în aceste zile, 
de cea mai mare însemnătate este 
rezolvarea cu prioritate si operati
vitate a cîtorva probleme de care 
depinde desfășurarea ritmică, judi
cioasă a producției cu deosebire in 
prima parte a anului următor. Una 
dintre acestea este încheierea neîn- 
tirziată a tuturor contractelor eco
nomice. La această dată, procesul de

elaborare a balanțelor materiale este, 
practic, incheiat. emiterea repartiții
lor și perfectarea contractelor econo
mice fiind, in linii generale, mai 
avansate decit anul trecut. Acum însă 
se impune clarificarea în cel mai 
scurt timp, cu sprijinul centralelor și 
ministerelor, al organelor centrale de 
sinteză, a tuturor detaliilor de care 
depinde sincronizarea mecanismului 
aprovizionării și desfacerii produc
ției. mai ales a problemelor legate 
de definitivarea structurii sortimen
tale 3 producției fizice planificate 

in fiecare întreprin
dere. corespunzător 
intereselor majore 
ale economiei, ale 
înfăptuirii sarcinilor 
la export. Ne refe
rim mai ales la lă
murirea unor aspec
te legate de specifi
cațiile de materiale, 
asigurarea documen
tației pentru utila
jele destinate obiec
tivelor de investi
ții, determinarea cu 
exactitate a portofo
liului de comenzi 
atit în tară, cit mai 
ales Ia export, e- 
laborarea programe
lor de optimizare a 
transportului mate
riilor prime si mate
rialelor de bază.

O altă cerință im
portantă de care este 
necesar să se tină 
seama la perfectarea 
contractelor de a- 
provizionare o re
prezintă încadrarea 
strictă în noile nor
me de consum și de 
stoc. în normativele 
financiare aprobate, 
în această privință, 
cantitatea de mate
rii prime si mate
riale contractate tre- 
limiteze la 

asigurind
să se 
primită, 

producției planificate
reoar- 

realiza- 
cu con- 
și redu- 
a stocu-

trecut de mul-

PERMANENȚA, CONTINUITATEA
- adevăruri fundamentale ale istoriei românești
Sărbătorim In anul acesta 2 500 de 

«ni de la prima atestare intr-un iz
vor scris a geților. luptători pentru 
libertate si independentă. împotriva 
încălcării păminturilor strămoșești 
din partea marii oștiri persane. în 
frunte cu insuși „marele rege’* Da
rius al lui Histaspe, „regele regilor'*,  
care, in anul 514 i.e.n., voia să zdro
bească pe scițî. vecini cu geții. A- 
ceastă comemorare a unui act de 
mare vitejie a celor mai vechi stră
moși ai poporului român ne dă pri
lejul de a arunca o privire retros
pectivă asupra civilizației acestora, 
a continuității de locuire In spațiul 
carpato-danubian-pontic. vatră de 
străveche civilizație și de etnoge- 
neză românească.

Societatea geto-daclcă. creatoare a 
unei remarcabile culturi materiale și 
spirituale, a cunoscut o dezvoltare 
mereu ascendentă, care a dus la apa
riția proprietății private, a claselor 
sociale si a statului unitar. întins și 
puternic, din vremea lui Bunebista, 
unificator al tuturor neamurilor geto- 
dacice. Documentația actuală, bo
gată și variată, atestă fără echivoc 
că, încă din prima jumătate a seco
lului I i.e.n.. Dacia era înfloritoare 
economic, avea o apreciabilă cultură 
materială și spirituală, dispunea de 
o populație numeroasă și de un po
tențial militar ridicat, era împînzită 
cu oetăti de pămint și de piatră pu
ternice. cu centre „oppidane" și așe
zări rurale bogate. Totodată, ea se 
bucura de considerație deosebită in 
calculele politice și în conjunctura 
militară din Europa sud-estica a

vremii. Situația de la Roma pe vre
mea lui Cezar și Pompei, rolul ju
cat de Burebista in acele împreju
rări, de lupte politice și de expan
siune a statului roman in Peninsula 
Balcanică, sint elocvente in acest 
sens.

Dar existenta unui stat indepen
dent și puternic la Dunăre și in Car-

tre cele mai grave pentru daci, care 
din popor liber cu stat propriu, cu o 
economie și civilizație avansate, a 
fost dezmembrat pe plan politic și 
militar, iar Dacia a fost supusă prin 
forța armelor și înglobată ca provin
cie in Imperiul roman (106 e.n.).

„Cucerirea Daciei și transformarea 
ei înlr-o provincie a Imperiului ro-

pațl stingherea considerabil planuri
le de cucerire și dominație ale Ro
mei. motiv pentru care conflictele 
intre romani, stăpini in Balcani, și 
poporul geto-dac. hotărit să-și ape
re tara și libertatea, se vor tine lanț. 
In zilele marelui rege-erou Decebal. 
care cu. prețul vieții și-a apărat pâ- 
mîntul strămoșesc, prin două războaie 
crincene (101—102 și 105—106). legiu
nile romane sub comanda supremă 
a împăratului Traian au izbutit cu 
mari eforturi militare să Învingă re
zistenta înverșunată a întregului 
neam dacic și a aliatilor săi. desfiin- 
tind statul dac și ocupind cea mai 
mare parte a Daciei. Desigur . că 
zdrobirea puterii politice și militare 
a lui Decebal a avut consecințe din-

man — spune eu dreptate tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cu toate aspec
tele negative pe care Ie-a avut, au 
dus la împletirea celor două civili
zații. au determinat o nouă înflori
re economico-socială a acestor me
leaguri, și-au pus amprenta asupra 
întregii evoluții istorice ulterioare a 
societății din acest spațiu geografic... 
tn această perioadă s-a realizat sim
bioza daco-romanâ și a început for
marea unui popor nou, bazat pe cele 
mai mari virtuți ale dacilor și roma
ni lor“.

La fel ca în alte provincii mai 
vechi, romanii au introdus în Dacia 
relațiile sociale, formele proprii de 
organizare politică și administrativă, 
cultura și civilizația lor. limba lati

nă. felul de trai roman provincial, 
recurgind la o colonizare de mare 
amploare și de lungă durată. Mari 
efective militare, legiuni și trupe 
auxiliare de infanterie și cavalerie 
au fost așezate la fruntariile și in 
interiorul teritoriilor cucerite, spre 
a apăra stâpinirea si rinduielile ro
mane din tara dacilor. La scurtă vre
me după cucerire, noua provincie 
traiană a cunoscut o viată econo
mică prosperă, chiar dacă foloasele 
in primul rînd le trăgeau statul ro
man și clasa dominantă. S-au con
struit apeducte, amfiteatre, drumuri 
și poduri durabile, s-a întemeiat o 
nouă capitală (Ulpia Traiana Sar- 
mizegetusa). s-a organizat exploa
tarea sistematică a bogățiilor solului 
și subsolului dacic (aur. argint, fier, 
sare), s-a cultivat intens pămintul 
cu unelte mai perfecționate, au luat 
ființă numeroase sate și orașe. Meș
teșugurile și negoțul au Înregistrat o 
dezvoltare rapidă, pulsul unei vieți 
noi resimțindu-se pretutindeni.

In Dacia au venit oameni din toa
te părțile lumii romane, dar mai cu 
seamă din pr'ovinciile vecine. Indi
ferent insă de originea teritorială șl 
etnică, de profesia ori condiția lor 
socială, noii veniti pe pămintul da
cic vorbeau latinește, trăiau după 
moda romană și erau propagatori 
activi ai romanității printre autoh
toni. Mulți dintre ei veneau din pro
vincii romane mai vechi, romaniza
te, ca Hispania și Gallia sau chiar 
din Italia. Cei originari din ținuturi
(Continuare în pag. a IV-a)

Am
te ori prin Pașcani. Nu 
doar prin gara acestui 
vechi centru feroviar al 
Moldovei și al țării, ci și 
prin orașul atit de frumos 
și fericit așezat la răscru
cea vechilor și noilor dru
muri.

Drumuri comerciale, stră
bătute odinioară 
romantice 
de cai ce «e schimbau „la 
o poștă", 
poseau la hanuri care se- 

nu se 
cu celebrul 

ase- 
zis o 
sale

bule 
titia 
rea .
sumurile normate stabilite 
cerea in cit mai scurt timp 
rilor supranormative acumulate în în
treprinderi.

In strînsă legătură cu asigurarea 
aprovizionării tehnico-materiale si a 
desfacerii producției se desprinde 
cerința de a se acționa prin măsuri 
energice, pe planul organizării acti
vității productive în fiecare între
prindere pentru pregătirea sub toate 
aspectele a fabricației, astfel incit să 
existe garanția că toate produsele 
vor fi fabricate Ia timp si livrate 
corespunzător obligațiilor contrac
tuale asumate. Cu siguranță, un ca
racter prioritar continuă să-1 aibă 
în anul viitor producția pentru ex
port. în acest senș, estș necesar ca 
încă din cursul acestei luni să se 
treacă la execuția unor comenzi pen
tru exportul anului viitor. în general 
însă. în funcție de organizarea teh
nologică a fabricației, se impune 
trecerea de pe acum Ia lansarea in
(Continuare în pag. a V-a)
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niceanu. De cîte ori avea 
să vină, după acel moment 
înălțător, de la Iași Ia Ru- 
ginoasa, ilustrul istoric și 
om politic. fruntaș între 
fruntașii politici al tării 
care au militat pentru inde
pendența ei și pentru afir
marea culturii naționale 1 
E sigur că treburile statu
lui atunci de tot tînăr, con
ceperea și elaborarea vesti
telor legi și reforme l-au 

Călătorii po- făcut pe luminatul sfetnic 
al lui Cuza să parcurgă nu 
o dată drumul de la Iași 
spre Pașcani... Dar iată-1

de acele 
vehicule trase

mănau, desigur, 
poate altfel, 
han sadovenian. Un 
menea han, mai bine 
parte din zidurile 
profund evocatoare, care 
incită pînă și cea mai ne
grăbită imaginație, se poa
te vedea (și reconstitui) la 
Ruginoasa, pe șoseaua din
tre Tg. Frumos și Pașcani. 
La acest 
apropierea 
Alexandru 
poposit însuși Eminescu.

Drumuri de suflet.
Dinspre nord, de la Su
ceava și de mai departe ; 
dinspre vest și sud-vest, 
din binecuvintatele ținuturi 
nemțene și de peste 
munți ; dinspre sud, din le
gendara și bogata Vrance, 
și de mult mai departe, 
din inima Balcanilor... Si 
dacă vorbim de drumurile 
de suflet, cred că mai im
portant și mai definitoriu 
este ce! spre și dinspre 
Iașii marilor zidiri, al ma
rilor idei și opere româ
nești. Am 
trei nume 
Eminescu 
acesta din 
cum se știe, la Pașcani. Aș 
vrea să mai pomenesc 
doar unu! : Mihail Kogăl
niceanu. Era luna mai 1873. 
Murise, depart.e de patrie, 
domnul 
Cuza. 
tara 
nilor . .................. ......
mulți cu care domnitorul se 
dovedise „bun și blind" — 
așa cum îl povățuise cel 
care, după propria-i măr
turisire, avusese onoarea 
să fie primul ce i s-a adre
sat colonelului Cuza cu 

\ Măria Ta — Mihail KogăI-

han, aflat în 
palatului lui 
Ioan Cuza, a

pomenit deja 
— Al. I. Cuza, 
și Sadoveanu, 

urmă născut,

Unirii — loan 
Vestea a îndoliat 

și inimiie oame- 
inimile celorei.

tență d« 
ani, de 
legat un 
pitol al 
muncitorești și revoluțio
nare din România. Dar 
chiar și pășcănenilor le-ar 
fi fost extrem 
să-și reprezinte, 
puțin de 15 ani 
fie și mental, 
orașului lor de azi, tabloul 
industriei de aici, un ta
blou in cuprinsul căruia 
frapează mai în.tîi ramu
rile de vîrf : electronica, 
electrotehnica, mecanica

aproape 120 de 
numele lor fiind 
impresionant ca- 
istoriei mișcării

de greu 
cu mai 

In urmă, 
imaginea

intr-un străvechi oraș
și In 1873, Intr-un trist 
sfîrșit de primăvară, stră- 
bătînd același drum pentru 
a cuvînta lingă mormîntul 
deschis al celui care fusese 
răsturnat și exilat, spune 
Kogălniceanu, nu pentru 
„greșelele" sale, ci pentru 
faptele Iui mari, nepieri
toare. Am recitit nu de
mult, la Ruginoasa, tulbu
rătorul discurs rostit atunci 
de Kogălniceanu. monu
ment de elocință politică și 
patriotică, retrăind iarăși 
sentimentul tonic al isto
riei și al demnității na
ționale.

Drumuri de lumină, de ci
vilizație modernă, socialis
tă. Păscănenii sint oameni 
orgolioși. Dintr-un tîrg a 
cărui „lume" gravita pînă 
mai ieri in jurul Ateliere
lor C.F.R. — e drept vesti
te — ce a devenit astăzi 
Pașcaniul 7 Toate răspun
surile la o astfel de între
bare sintetizează fapte, vi
zează gînduri și proiecte 
ce se înscriu, In fond. In 
linia unui puternic destin 
muncitoresc. Să nu uităm 
că Atelierele C.F.R,, acum 
marea, complexa și mo
derna I.M.M.R., au o exis-

fină. Etapele acestei dez
voltări de amploare sînt 
marcate, !ntr-o perioadă 
relativ scurtă, 1973—1985, 
de vizitele de 
ale conducătorului __
tidului și țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care 
s-a aflat de cinci ori în 
mijlocul locuitorilor orașu
lui. Cu prilejul acestor 
momente memorabile au 
fost conturate cu precizie 
și cutezanță revoluționară Privesc 
noile obiective și perspec
tivele de viitor ale vechii 
așezări de pe valea Șiretu
lui, așezare distrusă aproa
pe în întregime de război.

O pondere însemnată o 
are, la Pașcani, industria 
ușoară. în prim plan se si
tuează întreprinderea de 
tricotaje și perdele „Șire
tul". Pe scurt — I.T.P. 
Puținele inițiale prin care 
se denumesc de obicei uni
tățile economice au căpă
tat personalitatea și rezo
nanța acestora. Aici se 
produc renumitele tricota
je și perdele solicitate atit 
de mult pe piața internă 
și externă. Admirabilul co
lectiv al acestei întreprin
deri — unitate-fanion. a

lucru 
par-

ramurii — a trăit, în luna 
iunie 1985, clipe de sa
tisfacție și bucurie unice : 
conferirea titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste". Este 
prima întreprindere-erou a 
județului Iași. In acest 
context, cred că nu e lip
sit de importanță să con
semnez pentru cititori că 
vîrsta I.T.P. este de numai 
13 ani, iar virsta medie a 
colectivului ei (in majori
tate femei) e de circa 24 
de ani. La 12 ani de la în
ființare. productia-marfă a 
întreprinderii crescuse de 
13 ori, iar productivitatea 
muncii de 6 ori. . Exportul 
direct și indirect al I.T.P. 
reprezintă 95 la sută din 
valoarea producției. Se ex
portă în numeroase țări, 
între care : Anglia, Fran
ța, U.R.S.S., Olanda, S.U.A., 
R.F. Germania, Suedia. 
Dacă mi s-ar cere să 
numesc un loc unde in
dustria și arta autentică 
coexistă într-o relație cu 
adevărat organică, aș putea 
da mai multe exemple, dar 
primul pe care l-aș cita 
este întreprinderea de tri
cotaje și perdele „Șiretul" 
din Pașcani.

Dezvoltarea 
determinat 
transformare 
Ca peste

industrială a 
o radicală 
a orașului. 

_ ______ tot în Româ
nia ultimelor decenii, și la 
Pașcani industria s-a do
vedit a fi o forță a pro
gresului economic și social. 

__ _■ adesea panora
ma Pașcaniului, cind vin 
dinspre Iași, de pe dealul 
Ruginoasei. Cele 200 
scări leagă 
..de sus“. cu 
jos" a gării, 
conservă case 
nice, constituindu-se parcă 
într-o metaforă ce sugerea
ză ascensiunea perpetuă. 
Dintre clădirile nou ridica
te se remarcă cea a hote
lului „Central", dar îndeo
sebi unele blocuri de locu
ințe ridicate în ultimii 
ani, care „se feresc" de 
monotonia formelor „pă
trate", ceea ce sporește 
senzația de căldură, de in
timitate și de confort.

de 
orașul nou, 

zona ..de 
în care se 

vechi și trai-

Constantin COROIU
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Cunoașterea mai aprofundată a realității impune perfecționarea 
activității de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii

Suceava. Județ cu frumuseți natu
rale neasemuite. Locuri care au cu
noscut o dezvoltare economică com
plexă. pe baza folosirii și valorifică
rii superioare a bogățiilor naturale. 
Gratie politicii partidului de dezvol
tare a tuturor zonelor țării, județul 
Suceava a ajuns să realizeze, in 
acest prim an al celui de-al optulea 
cincinal, o productie-marfă indus
trială de zeci de miliarde lei.

Organele și organizațiile de partid, 
conduse și îndrumate de comitetul 
județean al P.C.R.. folosesc un stil 
de muncă dinamic, potrivit domenii
lor variate de activitate — de la mi
nerit, la silvicultură și exploatarea 
lemnului, de la unități moderne ale 
industriei ușoare, între care mari 
combinate de prelucrare și indus
trializare superioară a ..aurului ver
de". la cele ale industriei alimenta
re, de la unități agricole socialiste 
modeme la îndrumarea gospodăriilor 
individuale în zona de munte necoo- 
perativizată. în contextul, acestui stil 
de muncă, soluționarea problemelor 
pe care oamenii muncii Ie ridică în 
scrisori și în cadrul audiențelor — 
mijloc de cunoaștere mai bună a 
realității, de antrenare a cetățenilor 
la conducerea treburilor din toate 
domeniile de activitate — constituie 
pentru comitetul județean de partid 
o preocupare majoră, parte integran
tă din ansamblul preocupărilor pri
vind conducerea vieții economice, 
politice și sociale a județului.

Am putut să constatăm la comite
tul județean o preocupare evidentă 
pentru urmărirea și soluționarea 
scrisorilor oamenilor muncii. De alt
fel. chiar pe biroul primului secre
tar al comitetului județean se aflau, 
in afara unor materiale analitice re
feritoare la Îndeplinirea sarcinilor 
economice ce revin județului in 
acest an. Încă două dosare. Unul cu- 
prinzînd scrisorile ce-i erau adresa
te. Altul — răspunsurile la ace
lea ce fuseseră deja verificate, 
urmînd să se comunice autorilor 
rezultatele. Așa aveam să constatăm 
că toate scrisorile ce-i sînt trimise 
în calitatea sa de prim-secretar și 
președinte al consiliului popular ju
dețean sînt văzute personal, se dau 
indicații asupra felului în care să 
fie soluționate, după care se veghea
ză și asupra rezolvării cu răspunde
re a problemelor ridicate.

Celelalte scrisori adresate comite
tului județean de partid au un re
gim oarecum1 special. în legătură cu 
care dorim să ne spunem părerea. 
Nu înainte de a sublinia că. datori
tă unei activități responsabile a sec
torului scrisori al comitetului jude
țean, la care sînt atrași să-și aducă 
contribuția și cîțiva activiști obștești

n

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Pietrarii
Există în județul Bistrlța-Năsăud 

un curs de apă mic. dar destul de 
vijelios la vreme de ploaie — Valea 
Ilvelor — care străbate, un defileu 
al munților Rodnei. Rocile de an- 
dezit și dacit. mai exact de granit 
punctat cu bucățele de mică, stră
juiesc ca niște uriași un perimetru 
unde sînt cu adevărat stăpîni nu
mai pietrarii din Măgura. Poiana 
și Lunca Ilvei. la care își adaugă 
forțele ortacii din comuna Maieru. 
Pe umerii munților se află cocoța
te nu mai puțin de șapte cariere 
de piatră, care se extind cu fie
care dislocare de rocă, din care 
mîini măiestre cioplesc borduri si 
pavele, iar prin intermediul a pa
tru stații de concasare obțin cri
bluri de diferite dimensiuni, folo
site la pavarea drumurilor, la căile 
ferate și la temelia caselor.

— Munca de pietrar — ne spune 
loan Vodă, inginerul principal al 
Exploatării de cariere Năsăud — 
nu e ușoară, cînd trebuie să „Scoți" 
din daită și ciocan geometrii per
fecte. indiferent de anotimp.

I-am văzut la mesele de lucru, 
improvizate din pietre de mari di
mensiuni. pe acești oameni solitari 
și, fără a exagera cu nimic, ne-au 
apărut ca niște bijutieri. Iată-i. de 
exemplu, pe muncitorii maistrului

Gara unei localități, adeseori prin
cipala poartă de intrare, constituie, 
intr-un iei, cartea sa de vizită, mo
tiv pentru care cei mai multi dintie 
edili se străduiesc ca acest prim 
punct de contact cu vizitatorul să 
arate cit mai civilizat și primitor. 
Dincolo de această latură — și ea 
foarte importantă — gările trebuie 
să corespundă funcțional, respectiv 
să răspundă cerințelor de șervire 
promptă a călătorilor, de orientare 
a acestora, de asigurare a confortu
lui, la cote de exigentă tot mai ri
dicate. cum de altfel este necesar 
să-și propună toți prestatorii de ser
vicii. Și. firește, in sezonul reoe. ase
menea rigori devin și mai stringente.

De aci si întrebarea : cum se des
fășoară pregătirea gărilor pentru 
iarnă ?

Gara de Nord In „haină" nouă. In 
mod firesc, raidul nu poate porni 
decit din „stația-amiral" a căilor 
noastre ferate, de unde, zilnic, plea
că ori vin. în medie pe zi, peste 250 
de garnituri de trenuri. în medie, 
aceasta înseamnă — după cum ne-a 
precizat șeful stației, ing. Iulius 
Năstase — mai mult de 150 000 de 
călători în 24 de ore. De fapt, prin 
multitudinea serviciilor oferite — 
poștă, oficiu telefonic, restaurant, 
chioșcuri diverse, punct sanitar, 
frizerie, florărie ei celelalte pre
stări specifice — această stație 
este un adevărat „orășel", concen
trat pe o suprafață de trei hectare, 
aproape in întregime acoperită, re
prezentată de peroane, holuri, săli 
de bilete sau de așteptare.

Aoeasta este. în cîteva date gene
rale. Gara de Nord cea de toate zile
le. Acum. In pragul acestei ierni, ea 
prezintă unele elemente noi. în urma 
amplelor lucrări de reparații, revop- 
sire și curățenie Ia care a fost recent 
supusă, centenara gară creează o sen
zație de proaspăt. în sălile de aș
teptare s-a refăcut zugrăveala, s-au 
revopsit și etanșeizat ferestrele. Iar 
în cea destinată clasei a Il-a s-a 
înlocuit în întregime mobilierul. Cu 
totul deosebit arată . salonul „Mama 
și copilul", unde se află aliniate. In 
deplină ordine și curățenie. 15 pă
tucuri pentru copii și șase paturi 
rezervate gravidelor, ambele ca
mere fiin„ îngrijite de personal ca
lificat, amabil. 

cu experiență in munca de partid, 
există o evidență clară, pusă la 
punct, a tuturor scrisorilor, inclusiv 
a celor venite spre soluționare de la 
organele centrale. Sînt întocmite 
fișe, ce poartă numele membrilor 
biroului comitetului județean de 
partid si al altor cadre cu muncă de 
răspundere, in care sint trecute date 
privind modul și termenul de re
zolvare a scrisorilor ce li s-au în
credințat spre verificare si soluțio
nare. alte date necesare.

In legătură cu „regimul special" al 
scrisorilor adresate comitetului ju
dețean de partid. lucrurile stau ast
fel : după ce sînt înregistrate, ele 
nu sînt date secretarului de resort 
al comitetului județean — persoana 
cea mai competentă să hotărască 
cine, ce organism și cum urmează să 
fie verificată si soluționată. După 
ce li șe face un scurt rezumat, pen

In județul Suceava

tru a ușura (? 1) lectura lor. se dau 
acelui secretar care în ziua respec
tivă acordă audiente Si el decide ce 
urmează să se facă cu fiecare scri
soare — indiferent de domeniul de 
activitate. Cind sosesc răspunsurile, 
se procedează la fel : secretarul care 
acordă audiențe in ziua aceea le 
vede și semnează sub apostila „de 
acord". Procedeul are avantajul că 
șe ciștigă in Operativitate. Se pierde 
însă din vedere esențialul, și anume 
cunoașterea de către fiecare secre
tar a propunerilor, sugestiilor, re- 
clamațiilor și sesizărilor din dome
niul de care răspunde și-1 coordo
nează. Dacă, să spunem, secretarul 
cu probleme agrare nu s-a întîmplat 
să acorde audiențe în ziua în care 
au sosit cele mai multe scrisori din 
domeniul respectiv și nici în ziuă 
cind au sosit răspunsurile pentru 
semnat, el este lipsit de posibilitatea 
cunoașterii unor probleme de care 
se ocupă în mod direct. Or. cum 
poate el avea o privire de ansamblu 
asupra a ceea ce sesizează și pro
pun oamenii din agricultură, „cum își 
formulează anumite . puncte de ve
dere și concluzii pe care să le pre
zinte biroului comitetului județean 
pentru a lua anumite decizii in le
gătură cu o problemă sau alta dacă 
nu a citit absolut toate scrisorile din 
domeniul său și nu a văzut răspun
surile pentru a constata cum au fost 
verificate, soluționate și aplicate 
măsurile adoptate ? Poate din infor
mările care se prezintă lunar. în bi
roul comitetului județean. Da si nu. 
pentru că acestea. după cite am

bistriteni
Sîmlon Andronesi, concentrați în 
trei cariere Profilate exclusiv pe 
producția destinată partenerilor 
externi. Meseriași care lucrează 
aici de două și chiar trei decenii. 
Grigore Hota. Vasile Bâzga. Octa
vian Domide. Mihăilă Buta. Ni- 
colae Ciucui. Alexandru Sidor sini 
doar cîțiva din cei peste 500 pie
trari care. în acest prim an al ce
lui de-al optulea cincinal, au bătut, 
prin tenacitate și hărnicie, toate 
recordurile realizate în decenii în
tregi de activitate. Totul a pornit 
de la aplicarea de noi tehnologii 
de lucru și în exploatarea pietrei. 
Așa se face că. in acest an. au por
nit de aici zeci și zeci de vagoane 
de produse pentru beneficiarii in
terni și la export, peste prevederi. 
Produse de cea mai bună calitate, 
fapt care a dus la suplimentarea 
comenzilor din partea partenerilor 
de peste hotare. în perimetrul 
ilvean. la Poiana si Măgura, și ceva 
mai în aval, la Cormaia, se află 
în stadii avansate de construcție si 
montaj alte trei stații moderne de 
concasare. Tot atîtea semne ale 
modernizării unei îndeletniciri tra
diționale.

Gheorqhe CRIȘAN 
corespondentul „Seînteii*

Pentru reducerea timpului de aș
teptare la predarea bagajelor de 
mină s-a dublat numărul ghișeelor 
cu această destinație, iar personalul, 
lucrează mai operativ. Se cuvine 
menționată instalarea. în urmă cu 
citva timp, a zece camere de tele
viziune cu circuit închis, care permit 
șefului stației să urmărească din bi
rou. în mod simultan, cum se des
fășoară activitatea in punctele... nevralgice.

Toate serviciile gărilor — la nivel 
cit mai inalt. Revenind la aspecte 
legate mal direct de pregătirile de 
iarnă, trebuie menționate asigurarea 
corespunzătoare cu unelte și mate

Prin cîteva gări, la început de iarnă
riale pentru dezăpezfre (lopeți. «are, 
nisip etc.), generalizarea macazelor 
cu încălzire electrică, montarea unor 
parazăpezi, precum sî instruirea — 
sub semnătură — a întregului perso
nal asupra modalităților de acțiune 
în oazuri de neoesitate. Sub semnă
tură și-a asumat răspunderea si șe
ful de gară. în certificatul Întocmit 
de comisia de verificare, arătînd că 
anul aoesta „sîntem bine pregătiți 
pentru iarnă și răspundem de mo
dul In oare va decurge activitatea în 
acest Interval".

Cum se prezintă Insă unitățile de 
servire publică din incinta stației ? 
Recent s-a redeschis restaurantul 
gării, dar. din păcate, călătorul ce so
sește seara tîrziu — iar trenurile, 
după cum se știe, circulă si noap
tea — nu mai găsește nimic des
chis. deși prin rotație sau in alt 
mod s-ar putea aranja ca măcar un 
chioșc să funcționeze non-stop, așa 
cum este programul gării (și cum 
s-a reușit în alte stații cu pretenții 
și solicitări mai mici, oa, de pildă, 
la Craiova).

Tot în privința serviciilor : un nea
juns îl oonstituie absenta din in
cinta gării a unui ghișeu de infor
mare promptă și precisă asupra po

constatat, nu sînt destul de analitice, 
au un caracter sintetic, statistic,, in
formativ. Iar atunci cînd se referă 
la tematica scrisorilor, in informa
rea prezentată in ședința biroului 
din 7 octombrie a.c.. de exemplu, se 
afirmă : „Din problematica scrisori
lor rezultă cerințe de ordin gene
ral (sublinierea noastră) din unități 
industriale, agricole, de comerț, coo
perație. transport, invățămînt. pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale, 
gospodărirea și înfrumusețarea loca
lităților etc". Care au fost, să zicem, 
acele „cerințe de ordin general" din 
industrie ? Oare sub această formu
lă nu sînt cuprinse tocmai probleme 
de o asemenea mare însemnătate ca 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, calitatea producției. re
tribuirea In acord global, probleme 
de investiții etc., etc. ? Iar asemenea 
probleme concrete nu ar trebui cu

noscute In mod distinct fiecare, șl 
nu excamotate sub o formulă vagă 
și generală ?

Ni ș-a spus că acele scrisori care 
ridică probleme deosebite sînt date, 
oricum, secretarului de resort. Este 
bine, dar nu-i mai puțin adevărat că 
și din mai multele scrisori „mărun
te" poate ieși o' problemă de mare 
importanță.

Supunem atenției această metodă, 
considerind că citirea, studierea și 
luarea deciziilor privind rezolvarea 
scrisorilor pe domenii de activitate 
ar da posibilitatea cunoașterii mai 
aprofundate a realității, formulării 
unor concluzii și măsuri în con
sens cu propunerile, sugestiile și se
sizările cuprinse in scrisori.

Am recurs la această precizare în- 
trucît am constatat că multe aseme
nea scrisori au constituit obiectul 
unor analize multilaterale a activită
ții diferitelor unități din industrie 
Sau agricultură, făcute de membri ai 
biroului comitetului județean, de 
secretari: in temeiul scrisorilor s-au 
tras concluzii privind activitatea pe 
întregul județ In variate domenii 
de activitate. Cîteva exemple sint 
edificatoare in această ordine de 
idei. Astfel. în scrisori și audiențe 
numeroși oameni au arătat că, In 
unele unități, mai ales la fabricile 
de cherestea Frasin si Rișca, se în- 
tilnesc și interpretări greșite In le
gătură cu aplicarea legii privind or
ganizarea muncii în acord global. 
Verificările tăcute Ia fata locului tn 
aceste unități — de către colective 
din care au făcut parte activiști 
de partid șl specialiști, conduse da 
membri ai biroului comitetului jude
țean de partid — au confirmat afir
mațiile din sesizări. în consecință, 
au fost clarificate problemele ridica
te șl s-a luat măsura ca în toate uni
tățile economice să se facă precizări 
privind aplicarea acordului global și 
buna organizare a muncii, aprovizio
narea corespunzătoare cu materii 
prime și materiale. încadrarea 
corectă in consumurile specifice, 
crearea condițiilor optime de muncă.

Tot de la o seamă de sesizări, co
lectivele de activiști de partid con
duse de cadre de răspundere au 
analizat activitatea organizatorică și 
economico-financiară a cooperative
lor agricole de producție Vadea Mol
dovei. Drăgoiești, Pîrteștii de Jos,

Libretul de economii cu dobindă și cîștigurl
încrederea populație! In Casa de 

Economii ți Consemnatiuni. insti
tuție cu vechi tradiții in tara noas
tră, care păstrează și sporește eco
nomiile bănești personale, este de
terminată și de numeroasele avan
taje acordate pe diferite instru
mente de economisire — care se 
află permanent Ia dispoziția depu
nătorilor.

Pentru depunătorii care preferă 
atit dobînzile. cit și cîștigurile. 
Casa de Economii și Consemna
tiuni le oferă libretul de economii 
cu dobindă și ciștiguri.

Din dobînda de 3.5 la sută pe an, 
3 la sută se acordă In numerar 
fiecărui titular, iar din 0.5 la sută 
se constituie un fond din care se 
acordă ciștiguri prin trageri Ia 
sorti trimestriale.

sibilităților de cazare (adrese, tarife 
și, mai ales, locuri libere) la hote
luri. ce ar putea funcționa practic 
ca o anexă sau „reprezentanță" a 
dispeceratului central, al cărui nu
măr de telefon este mai tot timpul 
ocupat. Or, iarna, călătorului ti vine 
greu să umble cu valiza prin nămeți 
în căutarea camerei de hotel. In plus, 
e cazul să se țină seama că cei mal 
tnulți dintre elienții diferitelor hote
luri, moteluri și hanuri vin la aces
tea de-a dreptul din Gara de Nord.

Norme ignorate si normative.!, 
„ignorante". De cum părăsești Gara 
de Nord lucrurile se cam schimbă 
tn privința pregătirilor de iarnă, deși 

în toate gările s-au întocmit și sem
nat certificate asemănătoare, de an
gajare precisă. Prima stație in care 
poposim, „Basarab", este de fapt o 
prelungire a Gării de Nord. dar. după 
felul tn oare arată, se poate numi 
„ruda săracă" a acesteia. Și totuși, 
prin cîteva îmbunătățiri — simple, 
deloc complicate, unele aflate cam 
de multă vreme în curs de... rea
lizare — si această stație poate că
păta o altă înfățișare, inclusiv in pri
vința curățeniei. Concluzii la care au 
ajuns și factorii de resort din con
ducerea regionalei C.F. București.

La gara Basarab am cerut să fie 
deschisă pentru uzul unor benefi
ciari directi camera „Mama și 
copilul". După multe pertractări, 
impiegata ce avea asupra ei cheia 
a catadicsit, In sfîrșit, să descuie ușa. 
Dar lipsa de amabilitate a impiega
tei nu era întrecută decit de inospi- 
talitatea camerei — murdară, cu fe
restrele vraiște, parcă să taie oricărei 
mame intenția de a se retrage cu co
pilul acolo. Nu este, din păcate, un 
caz singular : deși există dispoziții 
ferme, nu In puține stații se dă o im
portanță redusă aoestor încăperi cu o 
destinație precisă si cu o utilitate 
deosebită mai cu seamă pe timpul 
iernii.

Horodnic, Vadu Moldovei. Dărmă- 
nești etc., stăbilindu-se măsuri de 
îmbunătățire a activității de partid, 
a ordinii și disciplinei, alcătuindu-se 
planuri concrete privind ajutorarea 
și consolidarea lor economică. De 
asemenea, ca urmare a unor sesizări 
făcute prin scrisori și audiente, s-a 
stabilit. Ia indicația secretariatului 
comitetului județean de partid, ca 
I.G.C.L. să revadă izolația Ia tera
sele unor blocuri din toate orașele 
județului și să execute lucrări de 
înlăturare a igrasiei și condensului ; 
la multe dintre acestea s-au si exe
cutat sau sint in curs acoperișuri 
cu șarpante.

In încheiere să mal relatăm un 
fapt. In cadrul analizelor care se 
fac. atit tn birou, cit și în plenarele 
comitetului județean, privind activi
tatea de soluționare a scrisorilor, se 
prezintă liste de persoane care nu 
rezolvă în termenul stabilit de lege 
scrisorile ce le-au fost încredințate 
spre verificare și luarea măsurilor 
necesare. Printre aceștia sint și 
membri ai biroului comitetului ju
dețean de partid, vicepreședinți ai 
consiliului popular județean, alte 
cadre cu munci de răspundere. Și nu 
un caz-două : la. analiza din 7 
octombrie, la care ne-am mai refe
rit. numărul serisorilor nerezolvate 
în termen era de 81, din care 15 so
site de la organele centrale. In in
formarea prezentată se sublinia că 
„și în luna august ne înregistrăm 
cu un mare număr de scrisori nere
zolvate la termenele stabilite prin 
lege, iar unele cu depășiri de 4—5 
luni — situație ce impune atențio
narea cadrelor cu munci de răspun
dere vizate". într-adevăr. se impu
ne adoptarea unor măsuri exigente 
și principiale pentru respectarea 
tuturor prevederilor hotărîrilor de 
partid privind munca de soluționare 
a scrisorilor oamenilor muncii. Spu
nem aceasta deoarece nerezolvarea 
in termen a scrisorilor, stilul de 
muncă legat de circuitul lor au con
tribuit la creșterea sensibilă a nu
mărului scrisorilor și audientelor 
acordate In 1986. fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Referindu-se la această problemă, 
primul secretar al Comitetului ju
dețean Suceava al P.C.R.. Traian 
Girba. sublinia: „Creșterea număru
lui de scrisori, fată de anul trecut, 
este de natură să ne pună serioase 
întrebări în legătură cu felul cum 
desfășurăm și coordonăm această 
activitate. După părerea mea. situa
ția evidențiază o slabă calitate a 
muncii celor trimiși să rezolve scri
sorile : pe de altă parte, organele 
și organizațiile de partid din unele 
localități. întreprinderi și instituții 
nu acordă atenția cuvenită soluțio
nării sesizărilor oamenilor, ceea ce 
face ca ei să revină la județ sau la 
organe centrale Cu probleme care 
pot fi rezolvate pe plan local. De 
fapt, scrisorile, problemele sesizate 
exprimă calitatea muncii organelor 
de partid și de stat tn acest dome
niu. Avem în vedere analiza cu toa
tă răspunderea a activității de solu
ționare a propunerilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii și iniție
rea acelor măsuri care să determine 
înlăturarea cauzelor care generează 
scrisori, sesizări".

Socotim cele spuse ea fiind, de 
fapt, concluziile cuprinse și în rin- 
durile de față.

Neculal ROȘCA

CIștigurile se acordă libretelor 
Ieșite cîștigătoare care au un sold 
mediu trimestrial egal cu cel puțin 
10 la sută din valoarea ciștigului 
obținut. în celelalte cazuri se 
acordă un cîștig de zece ori mai 
mare decit soldul mediu trimes
trial.

Libretele de economii cu dobindă 
Si ciștiguri se emit de toate uni
tățile C.E.C.. precum și de uni
tățile poștale si cooperativele de 
credit autorizate să efectueze ope
rații pentru C.E.C.. pentru o depu
nere inițială de cel puțin 25 de lei.

Orice alte informații privind ca
racteristicile acestui instrument de 
economisire le puteți solicita de la 
oricare unitate a Casei de Econo
mii și Consemnațiuni.

în aceeași stație se pot de altfel 
constata și alte deficiențe. De pildă, 
este cit se poate de problematic pen
tru călătorii care nu-și iau o rezer
vă destul de mare de timp să-și mai 
poată procura bilete, datorită perma
nentei aglomerații de la. casă, 
„scurgerii" extrem de lente a cumpă
rătorilor. Aceeași situație și in gara 
Obor, unde casa de bilete rămine un 
„loc îngust", In special la trenurile 
mai aglomerate. De ce? După cum ne 
explică inginerul principal Valentin 
Roznoș (care se ocupă de normarea 
muncii in divizia M.C. — mișcare, 
comercial), numărul casierilor — ce 
nu pot fi substituiți de lucrători fără 

gestiune — ar fi Insuficient, tn une
le stații. Aceasta, deoarece la întoc
mirea normativului privitor la acti
vitatea casierilor s-a ignorat faptul 
că vinzarea biletelor nu se face in 
mod uniform pe parcursul unei zile 
de lucru, ci cunoaște perioade de in
tensă solicitare. In funcție de orarul 
trenurilor. Iar cum trenurile nu aș
teaptă nici chiar pe casierul gării, 
este de dorit ca măcar de aici înain
te să se caute — și să se găsească 
— o soluție.

Vedere din gară, cu unele... scă
pări din vedere. Gara Obor dispune 
de o construcție frumoasă, impună
toare. Din păcate, monumentalitatea 
sa este umbrită de înfățișarea dezo
lantă a sălii de așteptare, de modul 
tn care arată unele anexe, cărora, de 
altfel. „Sanepidul" le întrerupe frec
vent funcționarea (cel mai recent, 
din astfel de motive, a stat închis 
bufetul gării respective).

Din gara Obor foarte multi călători 
șe îndreaptă spre Slobozia. In ce pri
vește gara de aici, ea seamănă foar
te bine cu cea din Obor, doar 
că nu este monumentală. în celelal
te privințe, aspect, curățenie, confort, 
observațiile nu pot fi decit critice. 
Si e păcat — căci e o deosebire fla
grantă între intrarea în Slobozia pe

DIN EXPERIENȚA CONȘIUILOR POPULARE

Grija pentru realizarea autoaprovizionării 
se vede și pe... pajiștea comunală

în cadru] programelor de auto- 
aprovizionâre, una dintre preocupă
rile importante ale consiliilor 
populare este valorificarea resurse
lor locale de creștere a producției 
agricole, de dezvoltare a zootehniei. 
Pentru a pune in valoare experiența 
și tradițiile locuitorilor in creșterea 
animalelor are o deosebită însem
nătate Înfăptuirea programelor de 
îmbunătățire a pășunilor, buna gos
podărire și întreținere a izlazurilor 
comunale în tot cursul. anului. în 
acest sens consiliile populare trebuie 
să acorde o mare atenție întreținerii 
și fertilizării izlazurilor, repartizării 
acestora pe fiecare comună și sat in 
raport cu numărul de animale și 
contractele încheiate cu statul, va
lorificarea deplină a acestei mari 
avuții fiind o problemă de cel mai 
larg interes cetățenesc.

Experiența județului Sibiu, care 
dispune de un bogat fond pastoral, 
insumind 174 000 hectare de pajiști, 
confirmă întru totul aceste orientări.

Pășunile model — un model de 
organizare și bună gospodărire. Ce
tățenii Comunei Aței au prestat două 
mii de zile de muncă pentru între
ținerea și fertilizarea pășunilor. Am 
putea spune că de două mii de ori 
au răspuns chemării adresate de 
consiliul popular de a înfăptui ceea 
ce ei înșiși au hotărît : să facă din 
pășunile comunei lor un model de 
organizare și bună gospodărire.

Pentru a realiza maximum de efi
ciență, consiliul popular și condu
cerea cooperativei agricole au orga
nizat acțiuni unitare de îmbunătățire 
a pajiștilor naturale. Indiferent de 
deținător, consiliile populare urmă
resc ca pășunile să fie curățate de 
resturi vegetale și fertilizate cu în
grășăminte naturale și chimice. Lu
crările de întreținere Ia care parti
cipă, sub o formă sau alta, toți 
cetățenii nu se mai fac doar o 
singură dată pe an, sub forma cam
paniei de primăvară, ci ori de cite 
ori este nevoie, în tot cursul anului.

Din experiența consiliilor popu
lare comunale se detașează, ea mo
del de organizare și bună gospodă
rire, pășunea „Trei hotare", unde 
pe fiecare porțiune de teren s-au 
făcut lucrări complexe de amelio
rare — curățirea de resturi vege
tale, defrișarea vegetației nefolosi
toare, Imprăștierea mușuroaielor, fer
tilizarea. Și, pentru a fi cu adevărat 
un model de urmat, consiliul popu
lar a solicitat sprijinul tehnic al 
întreprinderii de îmbunătățire și ex
ploatare a pajiștilor care, împreună 
cu cetățenii, a delimitat pășunea, 
împrejmuind cu gard fiecare tarla 
pentru a putea fi pășunată prin 
rotație. Avantajul e dublu : In timp 
ce animalele consumă, fără a risipi, 
întreaga cantitate de masă verde de 
pe o tarla, pe celelalte iarba crește 
în voie, tn același mod s-a amena
jat tabăra de vară ; un adăpost

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
După cum se știe, la LOZ ÎN 

PLIC se pun in vinzare, ocazio
nal, serii speciale limitate, me
nite să sporească șansele de 
cîștig ale participanților, confe
rind. totodată, acestui sistem un 
plus de atractivitate. în acest 
context se înscrie și LOZUL 
AUTOTURISMELOR, aflat încă 
în vinzare la agențiile Loto- 
Pronosport și vînzătorii volanți 
din întreaga țară. Această emi
siune acordă, pe lingă cîștigurile 
obișnuite, și o serie de ciștiguri 
suplimentare din fond special al 
Administrației de Stat Loto- 
Pronosport. Se atribuie autotu
risme „Dacia 1300", precum și 
un larg și variat evantai de 
sume de bani.

șosea, cu amenajări civilizate, atrac
tive. și intrarea pe calea ferată. în 
gara cu săli de așteptare murdare și 
neîngrijite, cu uși care nu se închid, 
cu peroane ce duc dorul unei mături, 
cu grupuri sanitare care nu-și meri
tă. ci îsi contrazic, denumirea. Toate 
aoestea sînt cu atit mai de neînțeles 
cu cit. cum bine se știe. Slobozia 
este unul din orașele reconstruite 
din temelii; oare este atit de com
plicat pentru forurile locale ca. în 
colaborare cu organele C.F.R.. Îm
preună cu cetățenii — inclusiv prin 
folosirea posibilităților oferite de 
Legea nr. 1 din 1985 — să schim
be fața gării, incit să fie demnă de 
celelalte înfăptuiri urbanistice din frumosul oraș ialomițean ?!

...De Ia Slobozia la Bistrița. Un 
municipiu dezvoltat, de asemenea. în 
anii aceștia, mai ales după oe a de
venit reședință de județ. Aici, ca ur
mare a unei renovări serioase, fă
cută cu sprijinul organelor locale, 
a unităților economice și cetățenilor, 
gara anodină a tîrgului de odinioară 
s-a transformat intr-o gară moder
nă. armonios integrată noii arhitec
turi a orașului. Serviciile oferite 
sînt. de asemenea, bune, pregătirile 
pentru iarnă — temeinioe. gospodă
rești. Geamurile au fost etanșeizate. 
cele sparte — înlocuite, ușile au fost 
reparate. Iar lămpile revizuite, astfel 
incit călătorului să i. se ofere o am
bianță corespunzătoare. In special in 
sălile de așteptare.

Bistrița este cuprinsă pe teritoriul 
regionalei de cale ferată Cluj, unde 
majoritatea stațiilor sînt binfe pregă
tite pentru iarnă. De altfel, această 
regională este și autoarea chemării 
la întrecere pe acest an. întreoere in 
care, pină acum, s-a situat constant 
ce locuri fruntașe. De menționat că. 
pornindu-se de Ia experiența anilor 
trecuți, cind iarna a afectat in mod 
deosebit aceste statii si linii nordice, 
s-a dat o atenție deosebită pregătirii 
mijloacelor de dezăpezire. de la oele 
manuale la puternicele pluguri mon
tate pe locomotive speciale, precum 
și instruirii riguroase a personalului. 
Ceea ce trebuie să se întreprindă cit 
mai repede în toate regionalele, in 
toate stațiile.

Ion MARIN 

simplu, funcțional și trainic din zid- 
de cărămidă, copertină și pardosea 
rezistentă, ce asigură adăpostirea 
animalelor pe vreme ploioasă și 
rece, oferind condiții pentru prelun
girea pășunatului. în cursul toamnei. 
Pentru a crea condiții care să con
tribuie la permanentizarea Îngriji
torilor, aceștia au la dispoziție o 
încăpere curată, bucătărie etc.

Desigur, experiența la care ne-am 
referit nu este singulară ; consiliile 
populare au organizat pășuni model 
și In comunele Miercurea, Săliște, 
Poiana, Șelca Mare, Apold, Șura 
Mare și altele. Tn comuna Săliște, 
din cele 10 700 zile-om cit însumează 
munca cetățenilor Ia diferite lucrări 
de interes obștesc, o bună parte au 
fost prestate pentru întreținerea pă
șunilor. La Săliște. Poiana, Jina, 
Tîrlișca, ea șl în alte localități din

însemnări 
din județul Sibiu

zona „Mărginimii Sibiului" este pre
luată 0 mai veche experiență ; fer
tilizarea pășunilor prin tîrlire, pro- 
cedindu-se in modul cel mai sim
plu posibil prin mutarea locului de 
odihnă al animalelor la cîteva zile. 
Pentru a stimula ciobanii să aplice 
această metodă, pășunile au fost re
partizate pe o perioadă,mai îndelun
gată, de cel puțin cinci ani.

Tradiție șl experiență, plus Ini
țiativă și spirit gospodăresc. Consi
liile populare din Alțîna și Nocrich 
pun în valoare tradițiile locuitorilor 
și aplică simultan tehnologii și me
tode moderne de ameliorare și folo
sire a pășunilor. Experiența locuito
rilor de a crește bivolițe este legată 
nu numai de faptul că acestea dau 
lapte gras, de cea mai bună calitate, 
ci și de considerentul că valorifică 
cele mai slabe pășuni situate pe te
renuri cu exces de umiditate. Pro
punerea care a existat la un mo
ment dat, de a se înlocui bivolițele, 
ignora tocmai asemenea însușiri, cît 
și faptul că acestea sint foarte bune 
animale de muncă. Cind consiliile 
populare au analizat. împreună cu 
cetățenii, această problemă, au ajuns 
la concluzia firească de a-i lăsa să 
crească bubaline și să îmbunătățească 
pășunile atit pentru vaci, cît și pen
tru bivolițe. Pentru a stimula pe 
gospodari să crească animale mai 
multe. mai productive. consi
liul popular Atei asigură pășuni 
pentru toate cele peste 1 200 bovi
ne. 5 050 ovine, iar cetățenii au 
amenajat tabere de vară și stîne de 
oi. In aceste zone este reluată și 
o altă veche tradiție, aceea de a 
organiza pășunatul porcilor. în 
acest an. pentru cele 224 scroafe

Noutăți 
intr-un mare magazin
Magazinul universal „Victoria" 

este o denumire familiară nu 
numai pentru bucureșteni, dar și 
pentru foarte mulți oaspeți ai Ca
pitalei. . După cum ne spune direc
toarea Aneta Duca, personalul 
acestei mari întreprinderi comer
ciale se străduiește să-i păstreze 
bunul renume pe drept cîștigat în 
rindul tot mai numeroșilor săi 
cumpărători. De altfel, magazinul 
„Victoria" a fost printre primele 
unități care au promovat formele 
noi. moderne, de vinzare, cum ar 
fi autoservirea, alegerea liberă a 
mărfurilor, expunerea deschisă. 
Departajat pe sortimente de măr
furi. de Ia parter la etajul cinci 
inclusiv, magazinul reușește să 
satisfacă cele mai diverse solici
tări. Pe bună dreptate se spune că 
include in el 50 de magazine. Și 
încă o constatare : majoritatea lu
crătoarelor sînt tinere, amabile și 
atente cu cumpărătorii, recoman- 
dindu-le ultimele noutăți sosite in 
magazin. De altfel, multe dintre ele 
au prezentat, recent, in cadrul unei 
parade a modei, confecții de sezon 
— compleuri. mantouri îmblănite, 
rochii pentru revelionul care bate 
la ușă — într-un cuvînt. mărfuri 
care se găsesc din belșug la etajul 
patru, destinat in întregime femei
lor. La parter se află raioanele cu 
articole electrocasnice și cosmetice 
și facem cunoștință cu cîteva nou
tăți : radio-amplificator-egalizator 
produs de întreprinderea „Electro
nica" și radio-amplificator și case- 

aparținînd gospodăriilor populației, 
au fost repartizate 30 hectare pășune 
in valea Hîrtibaciului. Avantajele 
sint multiple : s-au economisit zeci 
de mii de kg de concentrate și s-au 
obținut purcei mai mul ți. sănătoși 
și viguroși. cu cheltuieli mult mai reduse.

Sub îndrumarea consiliului popu
lar, adunarea crescătorilor de ani
male a stabilit reguli de pășunat 
pentru fiecare specie (vaci, bivolițe, 
oi, scroafe) și a ales ca păstori 
oameni de nădejde, tn stare să 
aplice normele stabilite. „Experi
ența și tradițiile locuitorilor sînt la 
mare cinste, dar nici metodele șl 
tehnologiile moderne de ameliorare 
a pajiștilor nu-s ignorate" — afirmă 
primarul comunei. Olimpiu Achlm. 
Dovadă, pășunea repartizată coope
rativei agricole este ameliorată in 
totalitate, trifoiul alb și alte ierburi 
valoroase asigurînd hrană consistentă 
vacilor cooperativei agricole. La 
primul ciclu de pășunat surplusul 
de iarbă este cosit, rezultind cîteva 
sute de tone de fin.

Totuși, se mai Intîlneste și menta
litatea că lucrările pe pășune repre
zintă exclusiv treaba întreprinderii 
de îmbunătățire și exploatare a 
pajiștilor. Dar nu se poate aștepta 
totul de la întreprinderea de specia
litate cînd e vorba de lucrări de 
strictă necesitate, cind acestea pot 
fi — și in cele mai multe comune 
sînt — făcute, cu forțe și mijloace 
locale. Consiliile populare trebuie să 
vegheze cu strictețe ca lucrările 
efectuate, cu fonduri de investiții, 
de către Întreprinderea de pajiști, să 
nu fie anihilate din cauza neglijen
tei, a încălcării normelor de exploa
tare. Un „exemplu" negativ, din 
cele ce n-ar trebui să se întimple, 
oferă Comuna $elimbăr, unde pă
șunea îmbunătățită a fost exploatată 
abuziv înainte de dezvoltarea nor
mală a ierburilor, în loc să fie co
sită. așa. cum prevedeau normele 
tehnice. Porțiuni mai mari sau mai 
mici din gardurile împrejmuitoare 
ale tarlalelor au fost rupte, o parte 
din stâlpii de susținere au luat altă 
destinație. Ulterior, lucrările au fos 
refăcute, dar cu alti bani și alte 
cheltuieli, pentru că ceea ce s-a 
creat prin muncă s-a irosit prin 
neglijență. Ce-i drept, nu sînt multe 
asemenea cazuri, dar- bine ar fi să 
nu existe deloc.

Condițiile favorabile pentru dez
voltarea zootehniei, valoroasa expe
riență a consiliilor populare, a gos
podarilor localnici în ameliorarea și 
folosirea pajiștilor pot și trebuie 
puse deplin In valoare pentru creș
terea producției animaliere și, im
plicit. mărirea contribuției la în
făptuirea programului de autoapro- 
vizionare. sarcină deosebit de im
portantă a consiliilor. populare.

C. BORDEIANU

de sezon 
bucureștean, „Victoria" 
tofon produse de „Tehnoton“-Iași, 
boxele Club 2000 abia sosite în ma
gazin; noile produse cosmetice, cum 
sint cele in casetele „Miraj" și 
„Romarta", parfumurile Calipso și 
Extaz. Etajul I este destinat țe
săturilor, covoarelor și perdelelor, 
etajul II este aprovizionat cu 
mărfuri numai pentru bărbați, 
unde sînt solicitate, cu predilecție, 
costumele de stofă groasă, in culori 
mai închise, sacourile, cizmele din 
cauciuc, din piele și înlocuitori, 
ghetele cu talpă antiderapantă. 
Etajul III este destinat articolelor 
pentru copii, de la jucării dintre 
cele mai diverse la articole pen
tru nou-născuți. de la confecții și 
tricotaje pină la produse de pape- 
tărie. Atrag atenția cîteva trico
taje moderne, unele sport, panta
lonii matlasati, salopetele în iu- 
niuri calde. Etajul IV, cum spu
neam, este destinat femeilor, iar 
etajul al V-lea conține articole de 
menaj și sticlărie. Aflăm că in 
ajutorul gospodinelor se fac de
monstrații practice cu o serie de 
ustensile de uz gospodăresc.

Așadar, cinci etaje, plus parte
rul. fiecare cu diverse sortimente 
de mărfuri, din rindul cărora nu 
lipsesc cele de galanterie și ma- 
rochinărie. cu foarte multe mărfuri 
de sezon. Un magazin încărcat ca 
un pom de iarnă, cu tot felul de 
noutăți, așa cum îi șade bine unei 
unități de prestigiu, în această 
tradițională „Lună a cadourilor".

M. CUIBUS
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ORGANIZARE EXEMPLARA, MOBILIZARE MAXIMĂ 

pentru realizarea integrală a sarcinilor economice!

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
— ritmic, integral, la un ridicat nivel calitativ! 

t

In întreaga țară, în toate ramurile economiei naționale, comuniștii, 
toți oamenii muncii desfășoară o vastă și susținută activitate, animați 
de hotărirea de a duce la îndeplinire indicațiile formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în magistralele cu- 
v întări rostite de la tribuna recentelor forumuri ale democrației noastre 
muncitorești, revoluționare. O atenție prioritară trebuie acordată, in

aceste zile, în fiecare întreprindere economică, realizării integrale, la un 
înalt nivel calitativ a planului la export.

Ce măsuri organizatorice și tehnice s-au luat pentru realizarea rit
mică, la un înalt nivel calitativ și de eficiență a fondului de marfă 
pentru export ? Iată tema sondajului „Scinteii" de azi, efectuat in două 
mari întreprinderi industriale.

Cea mai bună reclamă:
ÎNALTA CALITATE

Un bun exemplu: 
COMENZILE ANULUI VIITOR 

SE AFLĂ ÎN LUCRU

De ce nu sint folosite la întreaga 
capacitate utilajele din dotare?

Cea mai mare parte din producția 
realizată la întreprinderea de rul
menți din Bîrlad se exportă in peste 
70 de țări ale lumii. Cum se acțio- 

< nează în aceste zile de sfîrșit de an 
: pentru îndeplinirea sarcinilor con

tractuale și pregătirea producției de 
export pentru anul viitor ?

— In spiritul indicațiilor și orien
tărilor formulate de secretarul gene
ral al partidului la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. — ne spune ing. 
Diomid Năstase, directorul unității 
— am luat imediat măsuri pentru 
realizarea înainte de termen a tutu
ror comenzilor din planul pe acest 
an și, mai ales, pentru pregătirea te
meinică a producției anului 1987. 
Hotăritoare sint perfecționarea între
gii organizări și conducerea cu înaltă 
răspundere a activității în fiecare 
secție și atelier.

j Ce s-a întreprins practic ? Conco- 
i mitent cu accelerarea livrărilor la 

export a fost mult intensificată ac-
■ țiunea de contractare a producției 

anului viitor, urmînd ca pînă la 1 ia- 
; nuarie contractele să fie asigurate 
i integral. Urmărite riguros și bine 

pregătite, toate comenzile la export 
I pe acest an au fost incheiate încă din 
‘ 14 decembrie a.c.
i — Mai mult decît atit, precizează 
I Dumitru Berlea. directorul.comercial, 

mai buna organizare a muncii ne dă 
i posibilitatea ca, pînă la finele anu

lui, să expediem în plus partenerilor 
de peste hotare produse in valoare 
de peste 50 milioane lei.

L In secțiile de producție, peste tot 
I o atmosferă de muncă intensă și 

înalță angajare muncitorească, pen
tru' înfăptuirea acestui obiectiv prio

MĂSURI IMPORTANTE, CARE TREBUIE APLICATE NEÎNTÂRZIAT
Am intrat in sezonul rece. Rigorile iernii au început să Își spună 

cuvintul. O problemă de maximă importanță pentru această perioadă 
este asigurarea energiei electrice necesare bunei desfășurări a acti
vității economice si a satisfacerii cerințelor populației. Sint. desigur, 
cunoscute dificultățile care se întimpină în producerea și livrarea 
energiei electrice, precum și cauzele care le-au determinat. Aceste 
cauze — functionarea sub capacitatea planificată a centralelor pe 
cărbune, reducerea aportului hidrocentralelor datorită precipitațiilor 
scăzute, menținerea unor indisponibilități in alte centrale, intîrzieri 
in darea în exploatare la termen a unor noi capacități de producție 
— pot fi si trebuie depășite în perioada următoare, astfel încit să se 
asigure cantitățile necesare de energie electrică. Recent, conducerea 
partidului'a stabilit o serie de programe de măsuri care prevăd ac
țiuni de maximă importantă atit pentru creșterea producției de ener
gie. cit și pentru gospodărirea riguroasă a acesteia în toate domeniile 
vieții economico-sociale.

în primul rînd. toți oamenii din 
sectorul energetic au datoria să 
acționeze cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru aplicarea măsu
rilor stabilite. Fiecare grup energetic 
trebuie să funcționeze la capacitatea 
prevăzută. în acest scop se cer luate 
măsuri hotărîte pentru asigurarea 
unei exploatări raționale, eficiente, 
eliminarea tuturor cauzelor ce de
termină funcționarea in schemă in
completă și la puteri reduse a gru
purilor energetice. Exigențe deosebi
te stau în fata colectivelor de oa
meni ai muncii din termocentralele 
pe bază de cărbune, care au sarcina 
de a crește puterea realizată în pre
zent cu aproape 1 000 MW. La ter
mocentralele Ișalnița și Mintia, două 
unități de bază ale sistemului ener
getic național, unde stocurile de 
cărbune existente sint reduse, s-au 
.prevăzut o serie de măsuri menite 
a redresa această situație. Toate ca
drele de conducere din cele două 
unități, cit și factorii de răspundere 
din minister au obligația de a ur
mări zi de zi realizarea riguroasă a 
acestor măsuri. Totodată, la centra
lele Turceni și Rovinari se impune 
întărirea ordinii și disciplinei, fina
lizarea tuturor acțiunilor in curs de 
desfășurare pentru ca neîntîrziat să 
crească puterea disponibilă in aceste 
unități. Realizarea in bune condiții 
a producției de energie electrică in 
termocentrale este strins legată de 
asigurarea ritmică și de calitate a 
cărbunelui. Iată citeva din acțiunile 
prevăzute pentru funcționarea la 
capacitate a sistemului energetic :

încadrare strictă în cotele de energie alocate!
în actuala perioadă, in spiritul 

sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului, capătă o importanță cu 
totul deosebită măsurile care se iau 
în fiecare Întreprindere, în fiecare 
județ pentru încadrarea strictă în 
cotele de energie alocate, pentru uti
lizarea cu înalt simt de răspundere 
a energiei electrioe. Iată de oe, fi
nind seama de faptul că. in ansam
blul lor. ootele de energie electrică 
alocate — în strinsă concordanță cu 
profilul producției, cu normele de 
consum stabilite — sint riguros sta
bilite, important este ca in fiecare 
unitate economică, in fiecare județ 
să se elaboreze o adevărată strate

ritar. în condiții bune și în cel de-al 
doilea an al cincinalului. în acest 
scop, incă de la începutul lunii de
cembrie a fost introdusă in fabrica
ție producția pentru primele zile ale 
anului viitor. Săptămina trecută, de 
pe liniile automate de forjare au șl 
ieșit primele mii de inele de rul
menți din planul pentru 1987 și diri
jate spre strungărie. Practic, s-a în
ceput producția anului viitor. Totul 
se desfășoară după un judicios pro
gram de măsuri, adoptat special pen
tru această perioadă, în care coope
rarea intre secții își dovedește din 
plin eficiența.

Secția montaj II. Are loc o scurtă 
„operativă" pe probleme de export, 
în fața produselor, șeful secției. Ion 
Talpău, dispecerul serviciului export, 
Constantin Curteza, alți șefi de sec
ții, cadre din conducerea întreprinde
rii analizează, concret, stadiul înde
plinirii măsurilor. în special asigu
rarea de către secții a elementelor de 
rulmenți destinați exportului pe 1987. 
Se hotărăște imediat, pe loc, ce mai 
trebuie făcut, ce secție trebuie să 
grăbească livrarea, unde să se inter
vină. Și totul timp de citeva minute, 
apoi repede la treabă.

Avînd o dotare tehnică modernă, 
muncitori și specialiști de înaltă ca
lificare organizindu-și judicios acti
vitatea de export pe linii speciali
zate și chiar fabrici specializate (cum 
este cazul fabricii de rulmenți ra- 
diali). colectivul de Ia întreprinderea 
de rulmenți din Birlad, incepînd cu 
23 decembrie, va livra partenerilor 
străini primele cantități de rulmenți 
din contractele pe 1987.

■ Ministerul Energiei Electrice 
și comitetele județene de partid 
sint obligate să ia măsuri pentru 
funcționarea centralelor electrice 
la întreaga capacitate, astfel incit

să se asigure energia în conformi
tate cu prevederile planului.

■ în toate centralele electrice să 
se organizeze asistență tehnică pe 
schimburi, de către personal de 
specialitate, iar predarea și pre
luarea schimbului să se facă pe 
bază de semnătură.

■ Pentru a asigura cărbunele 
necesar funcționării în bune con
diții a termocentralelor. Ministerul 
Minelor, Petrolului și Geologiei și 
comitetele județene de partid care 
au exploatări miniere pe teritoriul 
lor. să ia măsuri pentru livrarea 
cărbunilor in cantitățile stabilite și 
de calitatea corespunzătoare.

■ Se va intări controlul pe toa
te fazele tehnologice în mine, ca
riere, precum și la operațiile de 
încărcare, transport, descărcare și 
depozitare în centrale. Cărbunele 
să fie livrat fără corpuri străine și

la nivelul calitativ prevăzut.
■ In toate centralele electrice, 

minele de cărbuni, unitățile de 
transport se vor Întreprinde acți
uni hotărîte pentru întărirea or
dinii și disciplinei, pentru folosi
rea intensivă' a mijloacelor din 
dotare, pentru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii în vederea sa
tisfacerii cerințelor producției, asi
gurării funcționării în bune condi
ții a sistemului energetic na
țional.

gie a economisirii severe și a gos
podăririi judicioase a energiei elec
trice. Cu toată claritatea și răspun
derea trebuie să se înțeleagă că Ni
velele de consum stabilite pentru 
fiecare județ și ramură a economiei 
naționale, pentru fiecare întreprin
dere și localitate In parte trebuie 
considerate ca maxime și sub nici 
un motiv ele nu pot fi depășite.

In această amplă acțiune un rol 
important îl au atit măsurile orga
nizatorice cu posibilitate de aplicare 
imediată, dar mai ales cele care vi
zează modernizarea proceselor de 
producție și îmbunătățirea tehnolo
giilor. acțiuni ce contribuie substan-

Planul la export pe acest an — 
depășit 1 Pină la această dată au 
fost livrate suplimentar parteneri
lor străini motoare electrice in va
loare de mai multe milioane 
lei. Iată succint prezentate rea
lizările colectivului întreprinderii 
de motoare electrice din Pitești în 
domeniul exportului. Ce stă la teme
lia acestor succese ? înainte de toate 
preocuparea permanentă, prioritară 
acordată realizării producției de ex
port. Zilnic. în fiecare secție și 
atelier se analizează, cu răspundere 
pe sortimente și repere, pe faze de 
fabricație și la montaj, stadiul în 
care se află fiecare comandă, ce 
probleme de aprovizionare cu mate
rii prime și materiale, cu scule și 
dispozitive se ridică. Datorită cali
tății și fiabilității sporite în exploa
tare, cererile de motoare electrice 
realizate de întreprinderea piteșteană 
au crescut de la un an la altul, in 
prezent circa 70 Ia sută din produc
ție fiind livrată la export,

— Pentru noi nu există rabat la 
calitate — ne spune inginerul Mihai 
Zisu, directorul întreprinderii. Per
manent căutăm să răspundem prompt 
la toate solicitările partenerilor 
noștri cărora le oferim o gamă di
versă de motoare competitive, cu 
înalți parametri funcționali. Dovada 
cea mai elocventă a calității produ
selor noastre constă în faptul că 
in ultimii 5 ani nu am primit 
reclamații de calitate, ba dimpotrivă 
am cîștigat tot mai mulți clienți, am 
pătruns pe noi piețe de desfacere.

Răspundere și grijă deosebită pen
tru calitate, aceasta este deviza în
tregului colectiv de aici. Concomi
tent, specialiștii și muncitorii din 
întreprindere se preocupă de înnoi
rea motoarelor și îmbunătățirea pa
rametrilor de fiabilitate, funcționa
re, rezistență la uzură, ușurarea 
greutății și reducerea consumului 
de energie.

țial la diminuarea consumurilor 
energetioe. Date fiind condițiile din 
această perioadă vom insista asupra 
citorva sarcini de stringentă actua

In unitățile economice:
■ Toate întreprinderile industriale vor aplica măsuri ferme pentru 

reducerea consumului de energie electrică, prin încadrarea strictă în 
normele de consum aprobate.

■ Cuptoarele electrice de topit metal și instalațiile aferente vor 
fi astfel programate incit fazele tehnologice care necesită consumuri 
mari de energie să fie in afara orelor 17-23.

■ Atelierele de reparații și întreținere, sectoarele auxiliare, celelalte 
secții și.subunități din întreprinderile cu foc continuu, dar care nu sint 
direct legate de funcționarea instalațiilor tehnologice, vor lucra intr-un 
singur schimb prelungit, iar cele care trebuie să lucreze în două 
schimburi vor fi programate în schimburile I și III, în așa fel îneît să 
se evite consumul de energie între orele 17-23.

■ In sectoarele calde ale unităților care lucrează în două schim
buri, producția va fi organizată în schimburile I și III.

■ întreprinderile care lucrează într-un singur schimb vor fi pro
gramate să lucreze prin rotație - unele în schimbul I, altele in 
schimbul III, în cadrul programului stabilit pe județ de echilibrare a 
consumului energetic pe toată durata zilei de 24 de ore ți cele 7 zile 
ale sâptămînîi.

La consumatorii casnici:
■ Toți cetățenii au datoria să gospodărească cu maximum de 

grijă energia electrică, eliminînd orice formă de risipă a acesteia.
■ Consiliile. populare județene vor lua măsuri, cu sprijinul asocia

țiilor de locatari, pe blocuri și cartiere, pentru ca fiecare familie să 
gospodărească rațional energia electrică și termică.

■ Consiliile populare municipale, orășenești și comunale și unită
țile furnizoare de energie, electrică vor intensifica acțiunile de 
control pentru depistarea cazurilor de risipă ți pentru respectarea 
măsurilor prevăzute.

întregul program de măsuri inițiat de conducerea partidului pentru 
asigurarea producției de energie electrică și gospodărirea cit mai judi
cioasă a acesteia are o mare însemnătate pentru buna desfășurare a 
activității economice și sociale. Tocmai de aceea toate organele și orga
nizațiile de partid, toate ministerele, centralele și întreprinderile, toate 
consiliile populare au datoria să acționeze cu fermitate și răspundere 
pentru aplicarea riguroasă a tuturor măsurilor stabilite, asigurînd parti
ciparea tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor, la această 
acțiune de mare interes național.

Ion LAZAR

Cum este organizată producția 
pentru export ? Ce pretenții și exi
gențe manifestă colectivul de aici 
pentru realizarea ritmică a comen
zilor de export ?

Activitatea de. export se desfășoa
ră pe linii și în secții specializate, 
formate diri cei mai buni muncitori, 
maiștri și cadre de specialitate cu 
bogată experiență profesională. Sec
ția de motoare fracționare execută 
numai produse destinate exportului, 
iar în secția de motoare asincrone 
60 la sută din producție este livrată 
partenerilor străini. O atenție deo
sebită se acordă controlului tehnic 
al calității, sector in care lucrează 
specialiști competenți cu bogată ex
periență în producție.

O precizare se impune. Producția 
de export, intr-adevăr. se realizea
ză în cea mai mare măsură pe li
niile de fabricație specializate, dar 
se cuvine remarcat faptul că la rea
lizarea exportului participă toți oa
menii muncii începînd cu cei de la 
concepție, proiectare și. pregătirea 
tehnologiei, și terminind cu munci
torii din sectorul ambalare și ex
pediere. De altfel, trebuie arătat că 
între atelierele de proiectare și cele 
de execuție s-a conturat o rodnică 
colaborare avînd același scop unic : 
realizarea unor produse noi compe
titive, cu costuri cit mai mici și de 
cea mai bună calitate. Practic se 
poate afirma că înnoirea producției 
in această întreprindere se desfă
șoară continuu, se face din mers, 
funcție de cerințele și solicitările 
partenerilor străini, lunar, introdu- 
cindu-se in fabricație două noi ti
puri de motoare. Cu mențiunea că 
toate aceste noi produse sint de 
înalt nivel calitativ, motiv pentru 
care și sint rapid solicitate în nu
măr mare la export.

Gheorqhe IONITA 
Gheorqhe CÎRSTEA 
Petru NECULA

litate pentru utilizarea cît mai ra
țională a energiei electrice în indus
trie. transporturi, instituții, la consu
matorii casnici și publici.

Volumul impresionant de investiții făcute în ultimii ani pentru con
struirea unor noi obiective productive și modernizarea celor existente are 
rațiuni economice bine fundamentate. S-au asigurat in felul acesta in 
toate sectoarele de activitate capacitățile de producție, mașinile, utilajele 
și instalațiile necesare pentru realizarea în condiții corespunzătoare a 
tuturor sarcinilor de plan. Desigur, aceasta cu condiția ca baza tehnică 
din dotare să fie folosită corespunzător, cu anumiți indici, prevăzuți de 
altfel și aceștia prin plan. In același timp, utilizarea intensivă a capacită
ților de producție este impusă ți de necesitatea recuperării rapide, intr-un 
timp cît mai scurt, a fondurilor cheltuite pentru inălțarea noilor obiective 
industriale.
' Fără îndoială, toate aceste cerințe se cunosc. Totuși, în unele unități, 
indicii de utilizare a mașinilor și utilajelor nu se situează la nivelul pre
vederilor, ceea ce are - după cum vom vedea - consecințe negative 
si asupra celorlalți indicatori de plan. DE CE NU SINT FOLOSITE LA 
ÎNTREAGA CAPACITATE UTILAJELE DIN DOTARE ? lată tema sondajului 
de azi cu privire la realizarea planului pe anul 1986.

Mai multă disciplină!
O bună parte din nerealizările 

sarcinilor de plan la producția fizică 
la secția de motoare navale din 
cadrul întreprinderii constructoare 
de mașini din Reșița sint consecința 
directă a utilizării cu randament 
scăzut a mașinilor și instalațiilor din 
dotare. După zece luni din acest an, 
fată de un indice planificat de 87 la 
sută, secția a folosit utilajele în 
proporție de numai 83,8 Ia sută. Dar 
nici acest indice global nu este în 
măsură să ilustreze exact adevărata 
situație din această secție de bază 
a unității. Pe grupe de utilaje, 
indicii de folosire se prezintă astfel : 
76,5 la sută Ia mașinile de găurii. 
80,8 la sută Ia strungurile carusel și 
70,4 la sută ia strungurile frontale.

Principalele cauze care au generat 
această situație constau în lipsa 
forței de muncă (circa 100 000 ore 
de nefuncționare a utilajelor), frec
ventele defecțiuni mecano-electrice 
(circa 13 000 ore) și nu în ultimă 
instanță absentele (numai în octom
brie 1 216 ore), multe dintre acestea 
nemotivate.

în urma unor atente analize efec
tuate în ultimul timp, pentru elimi
narea acestor neajunsuri din propria 
noastră activitate am adoptat o serie 
de măsuri, intre care : completarea 
efectivului cu aproape 100 de tineri 
absolvenți ai școlii profesionale, ex
tinderea polideservirii la mașinile de 
danturat, disponibilizarea mașinilor 
cu indici de folosire mai mici și, 
firesc, am urmărit întărirea ordinii 
și disciplinei.

Efectele măsurilor luate a,u început 
să se simtă- aproape imediat. Dovadă 
că in luna octombrie s-a atins un 
indice de folosire a utilajelor de? 88 
la sută,' cu creșteri și mai substan
țiale la o serie de utilaje, cum ar fi 
mașinile de găurit în coordonate, 
unde am ajuns la un indice de 90,8 
la sută, și strungurile paralele — 88

Folosirea incompletă, sub nivelul prevederilor de 
plan, a mașinilor, utilajelor și instalațiilor din dotarea 
întreprinderilor are. așadar, ca efect direct — după 
cum rezultă și din relatările interlocutorilor noștri — 
acumularea unor serioase restanțe la producția fizi
că. La fel de clare sint și cauzele care determină 
nerealizarea indicilor prevăzuți de utilizare a capaci
tăților de producție. Pe de o parte, neajunsurile pro
prii din activitatea întreprinderilor : absențe nemoti
vate. neexecutarea la timp a lucrărilor de întreținere 
și reparații, numărul mare de opriri accidentale ale 
utilajelor ș.a. Pe de altă parte, greutățile provocate 
de furnizorii de materii prime și materiale, care nu 
iși respectă obligațiile contractuale.

Dacă lucrurile sint limpezi in privința cauzelor și a 
efectelor pe care le are neîndeplinirea planului la

acest indicator, cu totul de neînțeles sint insă moti
vele pentru care nu s-au luat din timp măsurile ne
cesare pentru eliminarea neajunsurilor la cane s-au 
referit cei doi specialiști. Dacă — așa cum s-a arătat 
— există oondiții ca indicii planificați de folosire a 
utilajelor din dotare să fie realizați, de oe totuși lu
crurile se prezintă deocamdată cu totul altfel ? De ce 
nu s-au luat mai din timp măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei ? Cunoașterea cauzelor care de
termină această situație impune cu atit mai mult — 
să se acționeze cu cea mai mare hotărire pentru fo
losirea deplină a tuturor capacităților de producție, 
prin organizarea mai bună a activității de întreținere 
și reparare a mașinilor și utilajelor, pentru asigu
rarea unei eficiente superioare în toate domeniile de 
activitate.

La „Automatica" 

București 

O inițiativă 
demnă de urmat: 

zile-record 
în producție

în cinstea apropiatei aniversări 
a Republicii, oamenii muncii de la 
întreprinderea „Automatica" din 
Capitală — unitate reprezentativă 
a industriei noastre electrotehnice 
— depun eforturi stăruitoare pen
tru a încheia cu rezultate cit mai 
bune acest an și pentru a pregăti 
temeinic producția anului viitor. 
Se cuvine remarcat faptul că in 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului planul la producția 
fizică a fost realizat, integral, la 
toate sortimentele, lună de lună. 
Iar toate comenzile pentru parte
nerii externi au fost onorate la 
termen și în condiții de bună ca
litate. „Hotărit să obțină și în pe
rioada care a mai rămas din acest 
an noi succese in producție, colec
tivul nostru s-a angajat ca în ca
drul „Săptămînii record in produc
ție", care se va desfășura in toate 
secțiile întreprinderii in perioada 
22—27 decembrie, să execute și să 

la sută. Acum. întreaga noastră 
atenție este . îndreptată spre perma
nentizarea forței de muncă și ridica
rea pregătirii profesionale a noilor 
angajați. Totodată, acordăm o mai 
mare Atenție efectuării la timp a 
reviziilor și reparațiilor la mașini și 
instalații, procurării din timp a 
pieselor de schimb și uleiurilor ne
cesare. Avem condiții ca pină la 
sfîrșitul anului să ne putem încadra 
in indicii planificați de folosire a 
utilajelor din dotare.

Iosiî GURAMARE 
șef secție coordonator, 
la Întreprinderea de construcții 
de mașini din Reșița

Furnizorii de materii 
prime să respecte 

contractele /
In condițiile în care la întreprin

derea (esătoria de mătase Vălenii 
de Munte, singura unitate cu acest 
profil din județul Prahova, nu s-au 
realizat integral indicii planificați 
de folosire a capacităților de pro
ducție, se înregistrează rămineri în 
urmă și la ceilalți indicatori econo
mici. Sigur, colectivul întreprinderii 
noastre este conștient că trebuie să 
facă mai mult pentru folosirea efi
cientă a bazei tehnice din dotare. 

• dar situația creată se explică în 
primul rînd prin greutățile pe care 
le intimpinăm in asigurarea bazei 
materiale. Astfel, combinatele de 
fire, celuloză și hirtie din Brăila și 
Șuceaya și întreprinderea „Viscofil" 
București au. față de contractele În
cheiate pe zece luni din acest au. o 
restanță de- aproape 170 tone fire 
de viscoză. cu care am fi putut 
realiza o producție de peste 1,7 mi
lioane mp țesături crude. Nici situa
ția pe luna noiembrie nu este mai 

livreze, înainte de termen, trei noi 
produse de mare complexitate" — 
ne spune tovarășul Dumitru 
Neacșu. președintele comitetului 
sindical din Întreprindere. Demn 
de subliniat este faptul că aceste 
produse, concepute și realizate de 
specialiștii și muncitorii din aceas

bună. Din 112 tone contracte cu 
furnizorii de materii prime s-au 
primit doar 28,3 tone. Totodată, nu 
avem asigurat necesarul de substan
țe de incleiere, întreprinderea chi
mică Mărășești neonorindu-și inte
gral contractul, iar noul nostru fur
nizor, întreprinderea chimică Rișnov, 
avînd și el restanțe destul de mari. 
In fine, din cauza calității slabe a 
unor însemnate cantități de fire, tre
buie să facem operații suplimentare 
de triere și sortare. ceea ce are 
efecte negative asupra indicilor de 
folosire a utilajelor, realizării pro
ducției fizice și a productivității 
muncii.

Fără îndoială, comitetul de partid 
și consiliul oamenilor muncii din 
unitate au analizat situația creată și 
au stabilit o serie de măsuri organi
zatorice. au făcut numeroase apeluri 
la centrala industrială de profil, fără 
sprijinul căreia activitatea întreprin
derii noastre nu se poate așeza pe 
făgașul normal. Toate apelurile nu 
au avut însă nici un ecou. Credem 
că măcar acum, cînd în toate Uni
tățile economice se depun efdrturi 
susținute în vederea realizării exem
plare a sarcinilor de plan pe anul 
1986 și pregătirea temeinică a pro
ducției anului viitor. Centrala in
dustrială a mătăsii, inului și cînepii 
va găsi soluțiile necesare pentru 
onorarea tuturor obligațiilor contrac
tuale.

Așa cum am mai arătat, colectivul 
întreprinderii noastre nu se consi
deră absolvit de sarcinile ce-i revin. 
Știm că trebuie să facem mai mult 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a forței de muncă. în acest 
an, nu s-a urmărit cu consecvență 
programul de școlarizare, motiv 
pentru care o parte din forța de 
muncă necesară a fost școlarizată 
cu întîrziere și abia anul viitor va 
intra în producție. Apoi, este vorba 
de cele peste 2 000 ore/om absențe 
nemotivate și peste 103 000 ore în
treruperi accidentale ale utilajelor 
înregistrate în acest an. timp în care 
s-a pierdut o producție de aproape 
500 000 mp țesături. La acestea se 
mai adaugă și faptul că. uneori, se 
manifestă indisciplină tehnologică 
pe fluxul de fabricație, cu implicații 
directe asupra folosirii integrale a 
capacităților de producție.

Eliminarea acestor neajunsuri din 
propria noastră activitate și o mai 
bună aprovizionare cu materii prime 
sint de.natură să asigure folosirea 
corespunzătoare a mașinilor din do
tare.- la nivelul cerințelor impuse de 
prevederile actualului cincinal.

Crisan STAICU 
directorul întreprinderii 
țesătoria de mătase din Vălenii 
de Munte

tă puternică unitate a tehnicii de 
virf românești, sint destinate unor 
programe prioritare ale economiei 
naționale. în fotografic : în secția 
a V-a se montează un nou lot de 
echipamente de automatizări. (Gh. 
Ioniță).

Foto : S. Cristian
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CONVORBIRI CU PROMOTORI
Al SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

Succinte date de pe car
tea de vizită a lui Gheor
ghe Vrăbioiu. E lăcătuș- 
montator, șef de echipă la 
întreprinderea 
Plopeni, județul Prahova. 
16 ani de meserie — a se 
scade stagiul militar — oa- 
tegoria a Vl-a de calificare. 
La 33 de ani...

— Cum se ajunge pe o a- 
semenea treaptă a meseriei, 
într-un timp atit de scurt 7

— Asta o știe fiecare : în- 
vățînd și. mai ales, plăcin- 
du-ți să înveți.

— Mulți au învățat cu dv. 
la școala profesională de pe 
lingă uzină. Și totuși...

— Totuși, unii s-au mul
țumit numai cu atit. Eu am 
mers mai departe cu cartea. 
Repet, nu sînt singurul.

— Cum se face că dv., 
alții, au mers mai departe? 
Ce îndeamnă la aoest efort? 
Că este, nu 7

— Și încă cum. Dar mai 
întîi să răspund la prima 
întrebare. Eu nu știu cum 
ar judeca alții. Dar pentru 
mine e clar : îți place ceea 
oe faci 7 Atunci vrei să 
știi cit mai mult din me
serie. Și asta nu se poate 
fără învățătură. Pe mine, 
concret, m-a ambiționat 
un... eșec. Aveam vreo patru 
ani de meserie. O dată 
n-am știut să calculez niș
te valori unghiulare. Știți, 
pentr.u treaba asta e ne
voie de trigonometrie. Mă 
scarpin eu în cap a ne
putință. dar asta nu re
zolva problema. Mă duc 
la tehnicianul Vișan. „Iar 
probleme 
„Iar". : 
nat ca 
însumi.
simplu", 
foc desfăcind 
fi !...“. „Cu putină trigono
metrie uite cum se lămu
resc lucrurile". Și a trasat 
nenorocitele alea de un
ghiuri în doi timpi și trei 
mișcări incit, acolo, pe 
loc. mi-am spus : „Vră- 
bioiule. dacă nu vrei să ră- 
mîi toată viata la mina al
tora. să ți se spună mereu 
că e ușor deși tie ți se 
pare piatră de moară, la 
liceul seral cu tine. M-am 
pregătit. în toamnă am dat 
examen și am reușit.

— Oare toți trag aseme
nea „concluzii" după cite 
un eșec 7

mecanică

cu trasa i ui 7"
zic eu. încrânce

ni ciodată pe mine 
..Păi e foarte 

. toarnă el gaz pe 
planul. „O

— Unii da — că simt 
cum nu pot înainta în me
serie — alții, nu. Muncesc 
între oameni și știu. Nu o 
dată auzi pe cite unul : 
„teoria ca teoria, practica 
ne omoară". Știți că. 
ales azi. zicala asta ar 
bui întoarsă 7 Vreți să 
cum o întorc eu 7

— Vă rugăm.
— Le zic : „Nestăpînirea 

teoriei, da. aveți dreptate, 
omoară practica". 
In industria 
competitivă a devenit mai 
grea și. mai ales, mai 
complexă. Teoria și prac-

mai 
țre- 
știți

Meseria 
modernă,

tare intensivă pe care o 
străbatem.

— Afirmați. tovarășe 
Gheorghe Vrăbloiu. că o 
nereușită 
pe dv. să porniți pe calea 
învățăturii. Dar dacă, să 
spunem, necazul ăsta vă 
ocolea 7

— Tot învățam. Pentru 
că. repet, nu se poate alt
fel. Uite, 
o conduc 
Nicolae 
probleme 
pe care le-am avut eu. Și 
totuși, l-am îndemnat : bă
iete. învață, pregătește-te, 
viața, vezi și tu. ne cere 
din oe în ce mai mult. 
Cînd spun viață, mă gîn
desc la producție. Și in
vers... Că am avut drepta
te s-a văzut in ziua cînd, 
intr-un alt mod. a repe
tat... eșecul meu.

v-a ambiționat

în echipa pe care 
se află un tînăr, 
Stegaru. N -are 
cu... unghiurile.

apucat să fac cu mai tână
rul meu tovarăș de muncă 
ceva... matematică. Eu am 
casă la 14 km de Plopeni. 
Liceul îl făceam la Slănic. 
alți 14 km. Pierdeam 16 
ore pe zi. „Pierdeam 7" 
Greșit spus. Cîștigam. S-a 
văzut in final că am cîști- 
gat. „Tu. i-am spus lui 
Stegaru. stai la 15 km de 
Plopeni. Dar ai liceul aici. 
Tu cîștigi mai ușor ceea ce 
eu am cîștigat mai greu".

— Ce a ieșit la... total 7 
— Faptul că urmează 

seralul. Că e tînăr și simte 
nevoia învățăturii. Sigur, 
lucrurile nu au nevoie să 
le aduci din condei că sînt 
frumoase, 
obstacole, 
vinse.

— La ce 
vă referiți

— De exemplu, trecerea

Există și alte 
dar pot fi in-
fel de obstacole

Să-ți placă să înveți.
să știi să înveți

tica merg acum mină In 
mină. Iar produsul modern 
și oomplex depinde nu
mai și numai 
„Oamenii s'int 
tori", spunea 
Nioolae Ceaușescu.
coastă ordine de idei, șl pe 
bună dreptate, la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.

Oamenii 
tori !...

în orioe 
materiale 
Fie că lucrează la insta
lații ultramoderne. pe 
frontul plinii ori la plan
șetă. Ei sînt cei care, cu 
mintea si cu brațele, cu 
abnegație si dăruire, fău
resc prestigiul „mărcii fa
bricii", 
ci ta tea 
spiritul 
care îl .
incit acesta să devină pes
te tot climatul muncii de 
calitate, al performantei, 
al eficientei.

Oamenii sint hotăritori 
prin sincronizarea pregă
tirii și perfecționării lor 
profesionale. tehnico-ști- 
ințifioe si culturale. Ia exi
gențele etapei de dezvol-

de om. 
hotărî- 

tovarășul 
în a-

sînt hotărî-

loc al creației 
ori spirituale.

In funcție de capa- 
lor novatoare. De 

revoluționar pe 
promovează astfel

— Adică 7
— A venit Ia mine — 

cum mă dusesem eu la 
tehnicianul Vișan — să mă 
întrebe oe e aia presiune, 
cum se calculează, des
compunerea forțelor etc. 
I-am zis și eu că e foarte 
ușor — învățasem „lecția" 
— am rezolvat ce trebuia, 
și am 
le. e 
poate

S-a
pledați 
— în 

orizon- 
cunoș-

adăugat : „Stegaru- 
clar acum că nu se 
fără seral 7“ 
pregătit, a dat exa

men. a reușit...
— Din felul cum 

pentru învățătură 
slujba meseriei, a 
tului 
tințe 
s-ar 
ușor 
semenea hotărire !...

— Ba nu-i ușor deloc. 
Știți oe mi-a răspuns pri
ma dată Stegaru : in regu
lă. mă înscriu la seral, 
poate și reușesc, dar pierd 
discoteca, pierd două ore 
pe zi numai cu naveta.

— Avea dreptate 7
— Avea 7 Are.
— Ce i-ați răspuns 7
— Sint momente în via

tă cînd nu ajung numai 
vorbele. Și atunci m-am

mai larg de 
tehnice și culturale — 
putea înțelege că e 
să duci la capăt o a-

de la ciocan la... oarte. 
Nu-i chiar atit de simplu. 
Dar cînd îl vedeam pe 
profesor că faoe la tablă o 
schiță ori o demonstrație 
care mie imi spunea mult 
din practică. în atelier, 
pierea și oboseala, si ..pra
gul" de care vă spun. Iar, 
aici, la întreprindere, oe să 
mai zic : nu eram tn nici 
un caz 
normă. _____
exigentă în atelier, normă 
întreagă, exigență la învă
țătură. Asta m-a învățat 
să-mi drămuiesc timpul, 
să invăt și pe... navetă, să 
uit o vreme de stadioane, 
de televizor și așa mai de
parte.

— Si timpul pentru fa
milie 7

— Era cât era. Mai ales 
că soția mea. care e sudor, 
urma și liceul la seral. 
Numai cel mic. care are 
patru ani si jumătate. în
vață. deocamdată, cum să 
devină om...

— Așadar, v-ați îndepli
nit un vis...

— ...și a început altul. 
M-am policalificat. Tot 
pentru că simțeam nevoia 
unei a doua meserii. După

cu... jumătate de 
Normă întreagă.

mine, policalificarea « ne
cesară ca aerul in orice 
meserie. Lăcătușul să știe 
măcar și sudură. Mecanicul 
să fie stăpîn si pe profesia 
de electrician. Cind e ne
voie. să nu chemi doi 
oameni, ci unul să facă și 
lăcătușerie și sudură ori și 
mecanică și treaba electri
că. Din păcate...

— Din păcate 7
— Multi sint convinși de 

acest adevăr, dar nu întot
deauna se află locuri sufi
ciente la cursurile de poli
calificare, 
mente s-ar 
rămin la 
undeva, se 
fecțiune.

— Cu cea de-a doua 
serie însușită se cam 
cheie cercul pregătirii 
nu 7

— N-aș prea 
nu ar fi bine, 
gîndesc să fac 
de maiștri.

— Aici, cine 
îndemnat 7

— Cred că... bunul 
simț. Judecîndu-mă 
părtinire, mi-am 
„oeva meserie, da. 
Totuși am cîștigat. 
tind și muncind, 
și învățînd. 
Vl-a. Dar t 
spus : conduc o echipă. La 
capitolul organizare cum 
stau 7 Cam pe unde sînt 7 
Am tras linie si am soco
tit : aici mai am multe de 
învățat. Mai ales pentru a 
face față la pretențiile 
producției de azi. Așa că 
zarurile au fost aruncate : 
mă pregătesc pentru . școa
la de maiștri să învăț și 
știința conducerii, a orga
nizării producției.

— Pe scurt, cam astea ar 
fi convingerile dv. în pri
vința pregătirii și perfec
ționării profesionale.

— Sint numai convinge
rile unuia dintre miile de 
comuniști, de muncitori de 
aici. Azi. a fi meseriaș de 
clasă trebuie să fii aproa
pe . inginer. Sub raportul 
teoriei si practicii. Nu Ve
deți : producția ne cere 
altceva. Mai nou. mal per
fecționat. mai competitiv, 
învățătura, stăpinirea te
meinică a meseriei iți ara
tă că se poate să duci la 
capăt ceea ce producția, 
viața Iți cer. Numai bună
voința nu ajunge. Expresia 
„oamenii sint hotăritori", 
sînt sigur, are în vedere 
oamenii bine pregătiți, oa
menii care făuresc acum 
revoluția tehnioo-știinti- 
fică.

Oricîte argu- 
aduce aici, eu 
părerea că. pe 
prdduoe o de-

me- 
în- 

dv..

Nicicrede.
Acum mă 

și o școală

v-a mai

meu 
fără 

spus : 
știu, 

înyă- 
___ muncind 

. categoria a 
tot eu mi-am
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In cadrul Muzeului satului și de 
artă populară din Capitală se află 
deschisă expoziția „Runcu — un 
sat din Gorj". Această veche așe
zare țărănească ne care un hrisov 
domnesc o semnalează incă din 
anul I486, situată la 15 km nord 
de orașul Tg. Jiu. este reprezenta
tivă pentru zona 
văilor Sohodolului
Bogatele sale elemente 
populară si folclor devin 
de amănunțite cercetări 
monografice. Expoziția

etnografică a 
și Jaleșului. 

de artă 
subiecte 

si studii 
reunește

piese deosebite ale arhitecturii 
tradiționale, in care lemnul, exis
tent din belșug în nuceturi pe 
dealurile învecinate vetrei satului, 
cioplit si incrustat, capătă nease
muite virtuti artistice. Sint expuși 
stîloi de lemn ai prispei si. foișo
rului casei țărănești, precum si 
mobilier alcătuit din mese si scau
ne joase, dulapuri, lăzi de zestre. 
Lor li se alătură ansambluri de 
frumoase costume populare, scoar
țe si ceramică. Pe toate acestea 
meșterul popular le-a modelat sau
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tesut împodobindu-le cu desene 
geometrice, intre care rombul este 
elementul cel mai des folosit. Va
lențelor stilistice ale acestor crea
ții Brâncusi le-a dăruit torta ti
tanică a simbolului în arta mo
dernă.

Expoziția 
ta tea artei 
mărturiilor
bogăția spirituală a poporului nos
tru așezat pe străvechi vetre de 
civilizație si cultură. (Eugen 
DICHISEANU).

demonstrează pereni- 
populare românești, a 
ei istorice si atestă

Virtuțile colaborării

■*s.

Cultură și înnoire
Vatră străveche de 

cultură populară si 
umanistică, hrănită de. 
sublimul si măreția 
unui patriotism cu 
pecetea neștearsă a 
sufletului românesc, 
Vrancea zilelor noas
tre ne uimește frec
vent cu manifestări 
cultural-artistice de 
prestigiu, copleșin- 
du-ne cu o atmosferă 
de elan spre frumuse
țe. spre esențele indes
tructibile ale ființei 
noastre naționale.

Cu modestia lucru
lui temeinic, făcut din 
convingere și cu iubi
re firească pentru va
lorile consacrate ale 
culturii noastre, dar și 
pentru mugurii proas
peți ai unei noi pri
măveri în mișcarea 
noastră cultural-artis- 
tică. Vrancea — cu 
centrul vital in Focșani 
— adună in sala Li
ceului „Unirea", la 
răstimpuri ce dove
desc o lăudabilă preo
cupare. personalități 
proeminente ale lite
raturii române con
temporane. ca să-și 
sărbătorească fiii ce 
s-au distins ca oameni 
de știință, poeți sau 
prozatori. Au loc ani
versări pline de căl
dură și mândrie pentru 
valorile caracteristice 
etosului colectiv, ope
re a căror lumină dăi
nuie peste genera
ții, călăuzindu-le pașii 
spre viitor. Așa a fost, 
recent, sărbătorirea a 
110 ani de la nașterea 
Hortensiei Papadat- 
Bengescu, evocată de 
prof, dr, docent Con
stantin Ciopraga si de 
criticul si istoricul U-

terar Valeria Ripea- 
nu. „Revista noastră" 
a Liceului „Unirea" 
din Focșatii, coordo
nată de prof. Petrache 
Dima cu un entuziasm 
de cărturar împătimit 
și o muncă de plugar 
plecat asupra brazdei 
din care se va ivi spi
cul recoltei viitoare, 
păstrează in paginile 
ei judecăți de valoare 
documentate și lumi
nate de un înalt ori
zont cultural, despre 
atitea personalități cu 
care avem dreptul să 
ne mindrim. ca si de
buturile unor tinere 
vlăstare ale sufletului

ÎNSEMNĂRI
românesc. înilțindu-se 
sfielnic spre viitoarea 
lor glorie.

Ediția a XVII-a a 
Salonului literar Dra- 
gosloveni — parte in
tegrantă a Festivalu
lui national „Cintarea 
României" — si-a con
dus participanta la 
Mausoleul neamului 
nostru de la Mărășesti. 
unde reculegerea i-a 
cuprins ca o apă vră
jită si sufletul s-a 
înălțat 
mândriei si ale recu
noștinței față de cei 
ce s-au jertfit pentru 
gloria 
patriei

La 
casa 
„măestrașului" 
Vlahută si-a 
vizitatorii 
iluminată de respectul 
pentru înaintași, 
mobilierul 
vofbindu-le 
modestia 
despre hărnicia

pe treptele

și neatimarea 
noastre.

Dragosloveni. 
memorială a 

Alecu 
primit 

întinerită.
cu 

refăcut, 
despre 

poetului, 
„mă-

lestriței" și dragostea 
ei pentru codanele sa
tului pe care le-g in-_ 
votai'să-sf iese vlsun- 
le in petalele florilor 
din gherghef. De pe 
pereții -odăilor, foto-' 
grafiile. fotocopiile 
scrisorilor si manu
scriselor, împreună cu 
revistele și edițiile o- 
perei poetului in su
fletul căruia Eminescu 
si-a răsfirat orbitoa
rea lumină, punctează 
momente cruciale ale 
epocii marii generații 
posteminesciene in 
care s-au afirmat de
plin Caragiale, Dela- 
vrancea. Coșbuc și in 
care Nicolae Grigo- 
rescu, divinizat de 
„mușchetarii literatu
rii române" a nemurit 
in pinzele lui mindre- 
țea fără seamăn a pla
iurilor românești.

In trei localități, 
scriitorii oaspeți au 
luat parte la ședințe 
de cenaclu literar. La 
Adjud am ascultat 
poeți și prozatori în
zestrați, cinstind prin 
munca lor profesia ce 
și-au ales-o sub imbol
dul unei trainice che
mări. în liniștea adin
ei și admirativă a-unei 
săli pline de intelec
tualitatea 
tirgurilor 
primind in minte si in 
suflete destăinuirea in 
cadențe specifice ale 
unor sentimente ome
nești care deschideau 
mereu tot alte porți 
spre frumusețe.

Ediția a XVII-a a 
Salonului literar Dra- 
gosloveni a fost o reu
șită deplină.

Prof. univ. dr. 
Emilia St.
MILICESCU

satelor si 
vrincene.

Citiți in
J Almanahul „SCÎNTEIA*  1987

Povestea captivantă 
a Universului

'v'

ft
; ft

explozie a unui 
de materie foarte 
cu 15—18 miliarde

explodat atunci ?

Ca orice poveste, șl aceasta are 
un „a fost odată..." Galileo Gali
lei spunea că studierea Universului 
este fapta cea mai măreață a 
omului. Astăzi, omul a ajuns la 
concluzia că Universul s-a născut 
printr-o uriașă 
„atom" primitiv 
densă, in urmă 
de ani...

Ce anume a
Ce s-a intimplat după explozie ? 
Cit a durat ea, mai durează încă î 
Din ce era compus Universul 
acum 15—18 miliarde de ani ? Cum 
s-au format particulele elementa
re ? Dar sistemele solare, 
laxiile ? Ce se va întîmpla 
versul de acum înainte ?

...lată doar o parte din
rile la care încearcă să răspundă 
Almanahul „Scînteia" -1987 publi- 
cînd

dar ga- 
cu Uni-

întrebă-

Povestea captivantă 
a Universului

Opt ilustrații color fac mal ușor 
inteligibilă istoria străveche a lu
mii, mai cu seamă primele trei 
minute, fantasticele prime trei mi
nute ale Universului.

ALMANAHUL 
„SCÎNTEIA" 1987 

se găsește la centrele 
de difuzare a presei
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în oricare dintre domeniile atit 
de complexe ale existenței social- 
economice românești contemporane, 
inițiativei îi este rezervat unul din
tre locurile privilegiate. Acest statut 
vizează nu numai dinamizarea ener
giilor creatoare, dar instituie tot
odată un climat de efervescență și 
emulație atît de necesar afirmării 
valorilor, progresului. în general. 
Timpul validează o inițiativă sau 
alta, determină natura și sensul 
schimbărilor ce se impun, mai ales 
că în spațiul său de semnificație 
intră, ne lingă rezultatele obținute 
in mod nemijlocit, și o anumită reac
ție a oamenilor, poate cea mai 
exactă formă de evaluare a unei 
asemenea activități. în urmă cu 
cinci ani, estimările rezultatelor și 
rezonanței culturale ale Taberei de 
pictură de la Brateș-Neamț au fost 
privite îndeosebi prin prisma entu
ziasmului specific artiștilor plastici 
reuniți in Cenaclul Tineretului și al 
colegilor lor de generație din cadrul 
Combinatului de fibre chimice Să
vinești. împreună au inițiat și ana
lizat în detaliu scopurile și progra
mul de perspectivă al taberei, . au ii 
stabilit formele concrete de cblăbo- i1 

;(răre,: to .ceea ce' îi' privește, 'pe;'Ș- '■ 
nerii artiști — absolvenți ai institu
telor de artă din Iași, București și , 
Cluj-Napoca — la baza demersului 
lor de creație se afla în primul rînd 
ideea de omogenitate ca șansă reală 
de a-și impune arta în plan națio
nal. Astfel, militînd fiecare în parte 
pentru obținerea unui timbru pro
priu, a devenit un important punct 
al programului lor estetic unitatea 
valorică a ansamblului. Exemplul 
Teatrului Tineretului, un teatru prin 
excelentă de echipă, a determinat o 
optică similară și un comportament 
adecvat

La rîndu-1, comitetul U.T.C. de la 
combinatul din Săvinești a urmărit 
apropierea tinerilor chimiști de crea
ția colegilor de generație și, astfel, 
statornicirea unui dialog mai amplu 
între oameni, dar și intre profe
siuni atît de distincte. în spațiul de 
reflecție al expozițiilor-bilanț — or
ganizate la galeria Arta din Piatra 
Neamț ori în sălile de la C.F.S. — 
acest dialog a scos în evidență nu
meroase puncte de incidență, năzu
ințe și aspirații comune. Marea ma
joritate a operelor create în edițiile 
succesive ale taberei de Ia Brateș 
au intrat în patrimoniul combinatu
lui, agrementând locurile cu destina
ție culturală ale acestuia, dar, mai 
important, ele au devenit parte in
tegrantă din spiritualitatea nouă a 
locului.

Acum, la a V-a ediție, se poate 
spune că tabăra de la Brateș șl, mai 
cu seamă, expoziția cu același ge
neric au devenit autentice eve
nimente in viața acestui colectiv 
industrial. In plus, colocviile pe 
teme de artă, expunerile însoțite de 
proiecții, conferințele unor persona
lități ale artei noastre, la care parti
cipă, alături de plasticieni. și un 
numeros public au configurat datele 
de esență ale unei relații de re-

ciprocă încredere șl cunoaștere. Un 
fapt plin de semnificație poate fi 
socotit înființarea, in cadrul combi
natului, a Cenaclului artiștilor plas
tici amatori „Constantin D. Stahi" și 
organizarea la Prelunci-Tazlău a 
propriei lor tabere. De altfel, in 
aceste zile, pe afișul expozițional 
din Piatra Neamț figurează numele 
celor două tabere și al celor peste 
douăzeci de creatori. Se preconizează 
ca la edițiile viitoare să fie invitați, 
alături de alți plasticieni tineri din

însemnări despre tabăra 
de creație 

de la Brateș — Neamț

țară, și cei mai înzestrați compo- 
nenti ai amintitului cenaclu.

La nivelul ansamblului, expoziția 
Brateș ’86 mizează, ca și altădată, 
pe ideea de omogenitate. In primul 
rind a unei omogenități determinate 
de calitatea reacțiilor în fața realu- 
'Itii și â iscoditoarei pasiuni de â 
afla, dincolo de aparențele mai mult

Expoziții 
retrospective

La Biblioteca Academiei Republicii 
Socialiste România s-a deschis o 
expoziție cu lucrări din creația pic
torului Nicolae Tonitza, de la a cărui 
naștere s-au împlinit în acest an 100 
de ani. Sint prezentate acuarele, 
desene si ilustrații, păstrate în co
lecțiile Academiei Republicii Socia
liste România, precum și manuscrise, 
pagini de corespondentă, lucrări di
dactice, fotografii ce înfățișează di
versele laturi ale activității lui 
Nicolae Tonitza. ca pictor, grafician, 
critic de artă, profesor universitar. 
Numeroase cărți și studii, dedicate 
de-a lungul timpului personalității 
și operei lui Nicolae Tonitza, între
gesc profilul expoziției.

*
O cuprinzătoare expoziție retros

pectivă reunind circa 200 de picturi 
și lucrări de grafică, semnate de 
Rudolf Schweitzer-Cumpăna. a fost 
deschisă, vineri. Ia Muzeul de Artă 
al Republicii Socialiste România. 
Expoziția, ce marchează Împlinirea 
a 100 de ani de la nașterea artistului, 
ilustrează principalele perioade ale 
creației sale, punind -in lumină te
mele și motivele majore ce-i struc
turează opera. Un Ipc distinct în 
expoziție îl ocupă lucrările ce redau 
frumusețile naturale din diferite 
zone ale patriei, creații ce l-au 
impus pe Schweitzer-Cumpăna prin
tre reprezentanții de frunte ai arte
lor plastice românești.

Permanenta, continuitatea - adevăruri fundamentale ale istoriei românești
(Urmare din pag. I)
mai puțin latinizate continuau asi
milarea la romanitate in Dacia. Do
cumentele de tot felul — construcții 
publice, inscripții, forme juridice, 
artă, unelte de muncă etc. — dove
desc că provincia carpatică s-a in
tegrat în noul curs al vieții romane, 
chiar dacă se mai mențineau unele 
particularități locale, impuse de con
diția sa geografică și de specificul 
populației băștinașe.

Viata romană și limba latină au 
cuprins și marea masă a dacilor, care 
în copleșitoarea lor majoritate erau 
agricultori și crescători de animale, 
populau ținuturile rurale, fără a 
lipsi însă din centrele urbane sau 
„industriale" ale provinciei. Popu
lația autohtonă a participat activ pe 
multiple planuri la viata 
aducindu-și oontribuția cu precăde
re in domeniul -economic și militar. 
Romani șț daci localnici, noi veniți 
și autohtoni milenari. împreună fău
ritori de viață nouă într-o țară stră
veche. bogată, cu un popor harnic și 
viteaz — iată o pagină măreață de 
istorie, care s-a scris pentru eterni
tate în regiunile de la Dunăre și din 
Carpați.

Caracterul general al vieții mate
riale și spirituale din Dacia și ana
logia eu alte provincii ale imperiului

romană.

(Hispania. Gallia) au dus șt duc me
reu la concluzia fermă că autohtonii 
daci, in cele 17 decenii de viată ro
mană neîntreruptă, s-au integrat ire
versibil in romanitate. creindu-se 
astfel populația daco-romană latino- 
fonă. Limba dacică — după o perioa
dă de bilingvism daco-roman în fa
milie și în relațiile particulare — 
s-a stins încetul .cu Încetul, ca fla
căra unei luminări care se topește, 
lăsînd insă în lexicul latinei popu
lare un însemnat fond de cuvinte, 
care s-au transmis prin filieră latină 
pină astăzi în limba română.

Pe timpul împăratului Aurelian 
(270—275). cînd armata si adminis
trația romană, din rațiuni militare- 
strategice și de stat, au fost retrase 
la sudul Dunării, împreună cu o 
parte a populației civile (în special 
oamenii bogați). marea majoritate a 
locuitorilor daco-romani au rămas 
loc. constituind elementul etnic 
continui ta te.

Cercetările arheologico-istorice 
demonstrat și demonstrează

pe 
de
au 

mereu 
existenta unor numeroase sl impor
tante vestigii daco-romane. atit in 
vechile orașe, cit și în lumea rurală. 
Orașele, deși au decăzut după 
retragerea aureliană. au continuat să 
adăpostească un mare număr de 
populație autohtonă pînă prin seco
lele V—VI, cînd ele au fost părăsite

de locuitorii lor. Aceștia, din cauza 
vitregiei vremurilor, s-au retras in 
mediul rural, mai ferit de atacurile 
migratorilor și mai potrivit cu înde
letnicirile si noile cerințe de organi
zare a populației. Lumea rurală a 
devenit astfel în perioada frămînta- 
tă a migrațiilor centrul de greutate 
și spațiul de existentă daco-romană. 
Agricultori și crescători de animale, 
practicînd concomitent meșteșugurila 
tradiționale și trăind în obști sătești, 
daco-romanii au întreținut perma
nente si strînse legături economi oe. 
sociale, culturale și politioe cu ro
manitatea de la sudul Dunării, ceea 
ce a dat acestora mai multă stabili
tate si vigoare.

Documentele existente arată că 
migratorii (germanici, huni, avari 
etc.), indiferent de etnia lor. nu au 
format niciodată majoritatea demo
grafică in Dacia și nu au putut aco
peri toate teritoriile ei. Aceștia au 
rămas doar minorități etnice, en
clave de alogeni, oare ori au plecat 
spre alte țări ori s-au topit definitiv 
în romanitatea acestor pămînturi. 
Factorul de permanență social-etni- 
că și culturală, fermentul mutațiilor 
spre civilizație și progres general 
l-au format mereu autohtonii, su-
spre civilizație si progres g. 
I-au format mereu autohtonii, 
periori numeric și cultural.

Prezenta masivă a poporului ro
mân în tot spațiul Daciei vechi

este adeverită de nenumărate măr
turii : descoperiri arheologice și nu
mismatice, argumente lingvistice, 
dovezi etnografice. Ea apare clar in 
cronica ungară a lui Anonymus și 
în cea rusă, zisă a lui Nestor. Cro
nicile amintite relatează că., atunci 
cînd ungurii au descălecat tn actuala 
lor patrie si au început să cucereas
că Transilvania (secolul X), ei au 
avut de luptat aici cu românii, orga
nizați in voievodate sub conducerea 
lui Menumorut (în Crișana). Glad 
(în Banat) și Gelu (in Transilvania), 
care aveau cetăți de pămînt bine în
tărite. cum sint cele descoperite la 
Biharia și Dăbica. 
dușmanului o dirză

A contesta astăzi 
nuitatea. unitatea 
limbii române ar fi 
ria meșteșugită a dezrădăcinării 
nimicirii popoarelor, a creării de 
goluri demografice apare profund 
anistorică și antiștiințifică, iar teza 
continuității etnice și de civilizație 
pe scara daci-romani-români se do
vedește singura justă, capabilă să 
explice valabil realitățile istorice 
din spațiul întregii romanități orien
tale.

unde au opus 
rezistentă.
formarea, conti- 

poporului și a 
o aberație. Teo- 

fi

Conf. univ. dr. D. PROTASE
Universitatea din Cluj-Napoca

descendență a școlii ieșene pe care 
o onorează și căreia îi nuanțează 
dominantele stilistice. Atit Dumitru 
Bezem, Dan Cepoi, cit și Victoria 
și Dumitru Simionescu sînt în re
gistre valorice apropiate deschiși 
spre sugestivitatea culorii, ultimul 
fiind insă, simultan, preocupat și_ de 
relevarea unui subtext grafic, 
lalți, Doina Dașchievici,

. Papară, Gh. Vadana, Mihai 
Constantin Filimon, Vasile 
au optat pentru un discurs 
unde coexistă gestul spontan, fulgu
rant și reflexivitatea. Nu o dată 
însă suportul narativ devine ele
ment de prim plan. In contextul 
expoziției, prezența pictorului Du
mitru Bostan — inginer la C.F. 
Săvinești — introduce o notă dis
tinctă prin acuratețea imaginii și, în 
general, prin particularitățile viziu
nilor sale citadine. Ele exprimă nu 
atît o reacție, cit mai ales o formă 
de integrare în universul existenței 
diurne. Ca de obicei, Iulia Hălău- 
cescu, invitata de onoare a Salonu
lui, subliniază, prin intermediul unor - 
lucrări de o expresivă monumenta
litate sau de un rafinat fast cro
matic, posibilitățile practic limîlafe 
ale realității de a-1 inspira pe artis
tul autentic. Evaluarea celor cinci

.......jHț succesul 
_________ expoziții itinerante la 
Iași și București — pune in evi
dență coeziunea tinerilor creatori în 
jurul ideii de grupare artistică, ale 
cărei opțiuni stabilesc raporturi de 
continuitate cu tradiția, evidențiind 
totodată substanța vitală a artei 
românești contemporane. Dialogul cu 
natura, cu istoria, cu oamenii mun
cii care făuresc prezentul socialist 
conferă creației lor nu numai un 
cadru generos de investigație plas
tică, ci și atributul valorii.

Cei- 
Mariana 

Agape, 
Spătaru 

plastic

«u ,P*t<««?ti  ale -peisajuy e<£Ui taberei.de la Brates>Nei
lui. sensul adine al naturii. In cău- se cuvjne remarcat și siicc<
S m?tlv«lor- tinf11 Precedentei expoziții Itineranterează selecții succesive, reallzîndul- iași București — pune in <
terior montări grafice semnificative. 
Se remarcă plăcerea redescoperirii 
farmecului genuin al peisajului mon
tan, precum și o anumită fervoare 
cromatică aptă să sugereze cele mai 
subtile raporturi ale luminii și um
brei. In paralel, se observă preo
cuparea de a impune o imagine 
epurată de accidental și irelevant 
redusă, altfel spus, doar la decupa
jul grafic al semnului.

Primei tendințe 1 se racordează In 
general pictorii situați în evidenta Valentin CIUCA

• ADNOTĂRI •

Receptivă la feno
menele si tendințele 
manifestate in dome
niul atit de vast al 
activității artiștilor a- 
matori din toată 
tara, revista ..Cintarea 
României" nu este mai 
puțin preocupată de a 
pune în dezbaterea 
specialiștilor probleme 
de stringentă actuali
tate referitoare la 
preluarea si dezvol
tarea tradițiilor artei 
noastre populare. Ast
fel. la rubrica ..Valori 
și atitudini" („Cintarea 
României" nr. 11) se 
publică un interesant 
articol despre poluarea 
folclorului. fenomen 
asupra căruia ziarul 
nostru si-a spus opi
nia in mai multe rîn- 
duri. inclusiv asupra 
necesității ca specia
liștii. folcloriștii, mu
zicienii înșiși să se 
pronunțe cu compe
tenta si rigoarea nece
sare. Nu-i vorba des
pre o „campanie", ci 
despre o obligație ci
vică și 
aceea 
constant 
opiniei publice 
menele pozitive si ne
gative ce apar în do
meniul lor de activita
te. Iar acest ..dome
niu" fiind vorba de 
creația maselor, este 
de o importantă prea 
mare spre a fi lăsat, 
fie și uneori, pe seama 
diletanților. Articolul 
apărut in revista a- 
mintită, semnat de dr. 
Speranța Rădulescu. 
cercetător științific la 
I.C.E.D. treoe judicios 
în revistă o seamă 
de ..greșeli comise 
in selecția si transfor
marea. în vederea di
fuzării. a folclorului". 
Greșeli ce nu oot fi 
imputate — atrage a- 
tentia autoarea „ — 
purtătorilor de folclor 
autentic. Care sînt a- 
ceste greșeli 7 „tntîia

profesională, 
ca. periodic, 

să sesizeze 
feno-

miscare greșită 
care o comit o parte 
din specialiștii impli
cați în elaborarea mu
zicii populare este ale
gerea defectuoasă a 
interpretilor. cu deose
bire a celor vocali". 
Intr-adevăr, aprecie
rea lor exclusiv dună 
calitățile glasului ig
noră faptul că soliștii 
vocali si instrumentiști 
„trebuie să facă si do
vada Însușirii unui stil 
folcloric". După pă
rerea autoarei, „la a- 
cest capitol foarte 
multi interpreti sînt 
deficitari". Apoi, in- 
teroretii sînt datori 
să-si împrospăteze pe
riodic repertoriul cu 
piese curate si repre
zentative : „un înce
pător cu repertoriu 
limitat și eterogen 
are toate șansele să 
recurgă în cel mai 
scurt timp la contra
faceri" drept pentru 
care „promovarea lui 
va trebui curmată fără 
nici o ezitare. O ve
detă epuizată este un 
caz si mai dramatic, 
dar care trebuie tratat 
cu aceeași neîndurare 
estetică". A doua eroa
re frecvent comisă 
este cea a „alegerii 
neinsoirate a pieselor 
muzicale care urmea
ză a fi difuzate la ni
vel de masă". Autoa
rea arată, ne bună 
dreptate, că, dacă exis
tă texte poetice „une
ori vulgare sau con
trafăcute". si melodiile 
„pot păcătui prin lin
sa de har sau chiar 
nrin îndepărtarea fla
grantă de modelele de 
construcție tradiționa
lă. faot care nu a fost 
niciodată îndeajuns 
subliniat". In fine, a 
treia greșeală 
pusă ne seama 
dirijori care.
nendent de nregătirea 
lor profesională, ma
nifestă uneori tendin
ța de a „ridica" muzi-

este 
unor 

inde-

ca populară Ia nivelul 
muzicii „înalte" a cul
turii urbane. Ca atare, 
„ei procedează Ia di
latarea si eterogeniza- 
rea instrumentală a 
formațiilor pe care le 
conduc, la «rafinarea» 
armonizărilor si or
chestrărilor. Ia prelu
crarea si «simfoniza- 
rea» melodiilor popu
lare". Muzica ce re
zultă din asemenea 
ajustări sau „coa
fări" ajunge „să se 
asemene cu cea tra
dițională genuină 
atit de mult cit 
portret de bilei cu 
meia frumoasă 
care pretinde să o 
chipuie". Este si aici 
vorba despre gustul 
ieftin, simplist care 
preferă apei de izvor 
balta poluată de sub 
smalțul urciorului. 
Printre alte percutan
te observații. în sub
stanțialul articol a- 
mintit'este si aceea că 
cea mai bună metodă 
de combatere a po
luării este ridicarea 
necontenită a calității 
muzicii populare ofe
rite publicului.

In consecință, co
rectarea sau curmarea 
unora dintre erorile 
semnalate mai sus 
pretind o substanțială 
ridicare a calității 
controlului, precum si 
sporirea competentei 
efective si eficiente a 
îndrumătorilor acestui 
important sector al 
creației noastre popu
lare. Specialiști, cum 
se vede. avem. între
barea e în ce măsură 
sînt ei 
implicați 
„selecția 
marea, i 
difuzare.

tot 
un 
fe- 
pe 

in

solicitați si 
i efectiv în 

si transfor- 
in scocuri de 

a folcloru
lui". pentru evitarea 
greșelilor semnalate 
cu îndreptățire in ju
diciosul articol din 
revista ..Cintarea 
României" ?

M. COSTEA

taberei.de
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TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la Plenara Consiliului Central al U.G.S.R.

Cronica zilei

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
într-o atmosferă de puternică angajare patriotică, revoluționară, gene

rată tie tezele, orientările și îndemnurile cuprinse in magistralele dumnea
voastră cuvintări la recentele întruniri ale înaltelor forumuri ale partidului, 
ale democrației muncitorești revoluționare, participanții la Plenara Consi
liului Central al U.G.S.R. au analizat, cu exigență și răspundere, contri
buția sindicatelor la realizarea planului pe 1986 și sarcinile ce le revin in 
înfăptuirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a țării pe 
1987, a programelor prioritare stabilite de conducerea partidului pentru dez
voltarea intensivă a economiei naționale, pentru realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții.

Dindu-se o inaltă apreciere contribuției esențiale, decisive ce o aduceți 
la elaborarea și fundamentarea științifică, realistă a prevederilor planului 
pe 1987, au fost exprimate sentimentele de profundă admirație și recunoș
tință ale membrilor sindicatelor și omagiul lor fierbinte față de dumnea
voastră, pentru activitatea neobosită, plină de dăruire și răspundere patrio
tică, revoluționară, desfășurată incă din anii tinereții, pentru libertatea, 
demnitatea și fericirea poporului român, pentru independența, suveranitatea 
și progresul patriei, pentru pace, înțelegere și colaborare în lumea întreagă.

Participanții la plenară au adus un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, personalitate de frunte a partidului și statului nostru, ilustru 
om de știință de amplă recunoaștere internațională, pentru contribuția sa 
excepțională la elaborarea si traducerea în viață a programelor de dezvol
tare economioo-socială a țării, la înflorirea științei, invățămintului și cul
turii naționale, la cauza păcii și înțelegerii între popoare.

Insușindu-și orientările programatice cuprinse in magistralele dumnea
voastră cuvintări la plenarele Consiliului Național al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Consiliului Național al Oamenilor Muncii și la Plenara 
Comitetului Central al P.C.R., sindicatele se angajează solemn să acționeze 
in spirit revoluționar, pentru ca intreaga lor activitate organizatorică și 
politico-educativă să răspundă pe deplin exigențelor de a se integra activ 
in efortul de înfăptuire a politicii partidului, a programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că In centrul în
tregii noastre activități vom situa mobilizarea plenară a energiilor tuturor 
oamenilor muncii la realizarea planului de dezvoltare economico-socială a 
țării pe 1987, Ia recuperarea restanțelor din 1986. astfel incit planul pe anul 
viitor să constituie un moment hotăritor în îndeplinirea exemplară a pre
vederilor pe întregul cincinal 1986—1990.

Mindri de întreaga politică internă șl externă a partidului și statului 
nostru — față de care ne exprimăm din nou deplina noastră adeziune — vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că milioanele de membri 
aj sindicatelor, care au spus un DA hotărit strălucitei dumneavoastră iniția
tive de reducere cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor 
militare ale României, vor întări prin fapte de muncă această vibrantă 
adeziune, dovedind lumii întregi vocația de pace a clasei noastre muncitoare, 
a poporului român, dorința sa fierbinte de a-si făuri în liniște viitorul așa cum și-1 dorește.

în prag de An nou, !ngăduiți-ne, mult Iubite și stimate tovarășe secretar 
general, să vă urăm din adincul Inimilor noastre, cu nemărginită dragoste 
și profundă recunoștință, să ne trăiți intru mulți ani. in fruntea partidului 
și statului nostru, spre gloria patriei noastre române și fericirea poporului.
Vineri a avut Ioc in Capitală Ple

nara Consiliului Central al U.G.S.R., 
care a analizat activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile sin
dicale pentru aplicarea in viață a 
hotărârilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.. a orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. pri
vind îndeplinirea planului de dezvol
tare economico-socială pe anul 1986 
și crearea condițiilor necesare rea
lizării sarcinilor de plan pe anul 
1987.

Plenara a adoptat măsuri pentru 
perfecționarea activității sindicatelor 
și creșterea rolului lor fn sistemul 
autoconducerii muncitorești revolu
ționare. astfel incit acestea să-și 
aducă o contribuție sporită la reali
zarea programului de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale, a tu

Organizare exemplară, mobilizare maximă
(Urmare din pag. I) 
producție a reperelor, pieselor si 
subansamblelor care sînt necesare 
in prima lună a noului an. asigu- 
rindu-se astfel deplina continuitate 
a producției.

O acțiune care va polariza în șl 
mai mare atenție preocupările co
lectivelor de oameni ai muncii în 
anul care urmează este perfecțio
narea organizării si modernizarea 
proceselor de producție. Măsurile 
stabilite in cadrul acestei acțiuni vi
zează în primul rând îmbunătățirea 
constructivă si funcțională a produ
selor si perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație, modernizarea intensă 
si complexă a capacităților de pro
ducție. încă în etapa de elaborare 
a planului pe 1987. efectele unor 
asemenea măsuri au fost luate in 
calcul pentru fundamentarea sarci
nilor de producție, a indicatorilor 
calitativi, de eficiență. Prin urma
re. este necesar ca în fiecare între
prindere să se creeze condiții ca 
aceste măsuri să fie înfăptuite ri
guros. la termenele stabilite, cu efi
cienta scontată, asigurindu-se redu
cerea consumurilor specifice, creș
terea productivității muncii, înnoirea 
si modernizarea produselor. In acest 
cadru, o importantă majoră au mă
surile care privesc reducerea drasti

cinema
• Domnișoara Aurica : SCALA
(11 03 72) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 
19,300 ‘Un oaspete la cină î FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,30; 15,30; 17,30;
19.30. AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19,15, FLOREASCA (33 29 71) — 
9; 11; 13; 13; 17,15; 19,30• Liceenii : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17.15; 19,30, PACEA (71 30 85) — 13; 
17,15; 19,30S Răzbunarea haiducilor : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19.30, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15; 15.15; 17,15; 19,30• Păcală; GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
12; 15; 18, ARTA (213186) — 9; 12; 
15; 18• Masca de argint ; DRUMUL SĂRII 
(3128 13) — 15; 17,15; 19,30• Călărețul electric — 10; 12,15; 14,30; 
17; Bisturiul — 19: STUDIO (59 53 15)
• Fantomele se grăbesc : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,30• A fost odată un căpitan curajos : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19,15• Mingile urechile pisicii : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13.15; 15; 17; 19
• Lafayette : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11; 13; 15,15; 
17,15; 19,30• Al șaptelea cartuș : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15
• Mari regizori, mari actori : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 12; 15; 18
• Un comando pentru apa grea : 
LUMINA (14 74 16) — 9; 12; 15; 18
$ Vreau să dansez : DACIA (50 35 94)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Jack și vrejul de fasole — •; 11; 
13; 15, Aii Baba și cei 40 de hoți — 
17; 19.15 : DOINA (16 35 38)
® Mai iubesc, mai sper : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17,15; 19,30
O Gheața verde î BUZEȘTI (50 43 58)
— 14,30; 16,45: 19,15. VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17,15; 19,30
® Imperiul contraatacă : UNION 
(13 49 04) — 9; 12: 15; 18
$ Luptătorii din valea misterioasă : 
LIRA (31 71 71) — 15; 17.15; 19.30. COS
MOS (27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 
19,30 

turor obiectivelor prevăzute In pla
nul de dezvoltare economico-socială 
a țării tn anul 1987.

Plenara a analizat, de asemenea, 
activitatea desfășurată de U.G.S.R. 
in 1986 în domeniul relațiilor inter
naționale și a aprobat principalele 
obiective pe 1987.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

că a consumurilor materiale si ener
getice. Cu toată responsabilitatea 
trebuie să se Înțeleagă de către fie
care colectiv de oameni ai muncii 
că reducerea cel puțin in proporțiile 
planificate. încadrarea strictă in nor
mele stabilite a consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bil si energie reprezintă o problemă 
vitală pentru echilibrul material al 
planului. Orice consum suplimentar 
periclitează realizarea sarcinilor de 
plan în întreprinderea respectivă, 
întrucît nu poate fi acoperit din alte 
rezerve. In olan si în balanțele ma
teriale nu sint rezervate nici un fel 
de resurse materiale sau energetice 
pentru acoperirea efectelor proastei 
gospodăriri a ceea ce este alocat, ale 
indisciolinei si lipsei de răspundere.

Desigur, activitatea care se desfă
șoară acum in întreprinderi pentru 
buna pregătire a producției anului 
viitor este complexă. De aceea 
în această perioadă centralele, mi
nisterele. organele de sinteză, au da
toria să acționeze, la fata locului, 
în întreprinderi. împreună cu con
siliile oamenilor muncii, pentru so
luționarea efectivă, oină la capăt a 
tuturor problemelor, pentru asigu
rarea condițiilor necesare realizării 
riguroase a sarcinilor de plan in anul 
1987.

ComeUu CĂRLAN

• Pericol de moarte : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19.30
• Muzica ' și filmul î POPULAR 
(35 15 17) — 15; 18
• Atenție la pana de vultur : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 
17,15; 19.30
• Nu ești singur : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17,15; 19,30

teatre

Tovarășului NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Stimate tovarășe Nguyen Van Linh,
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretat general al 

Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam vă adresez, în 
numele Partidului Comunist Român și al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări,

îmi exprim încrederea că relațiile ,de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre vor continua să se dezvolte, spre binele și în 
interesul popoarelor român și vietnamez, al cauzei păcii și socialismului.

Vă doresc dumneavoastră, comuniștilor vietnamezi succes deplin în acti
vitatea consacrată înfăptuirii hotărârilor celui de-al VI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Vietnam.

Cu salutări tovărășești,
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Ara fost profund mișcat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit 
să mi-1 adresați cu prilejul sărbătoririi celei de-a 26-a aniversări a pro
clamării Independenței naționale.

Poporul mâuritanian. Comitetul Militar de Salvare Națională șl guver
nul său mi se alătură pentru a vă exprima sincerele noastre mulțumiri, 
precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres 
și prosperitate pentru poporul și guvernul prieten al României,

Cu cea mai inaltă considerație.
Colonel MAAOUYA OULD SID'AHMED TAYA 

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională,
Șef al statului Republica Islamică Mauritania

A APĂRUT:

NICOL AE~CEAUȘESCU
Cuvîntare

la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

— 10 DECEMBRIE 1986 —
Editura politică

Ministrul apărării naționale ai Re
publicii Socialiste România, general
colonel Vasile Milea. a adresat o 
telegramă de felicitare amiralului de 
flotă Branko Mamula. secretar fe
deral pentru apărarea națională al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia. cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Zilei Armatei Populare 
Iugoslave.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero si naval al R.S.F. Iugoslavia la 
București, colonel Kosta Dankovid, 
s-a Intîlnit cu militari dintr-o uni
tate a armatei noastre si cu cadre 
militare din garnizoana București, 
cărora le-a vorbit despre' semnifica
ția evenimentului aniversat.

Participanții au vizionat filme do

Mobilizatoare realizări economice
Oamenii muncii de Ia întreprin

derea de prelucrare a lemnului din 
Ploiești au obținut, de la începutul 
anului și pină în prezent, o produc- 
ție-marfă cu 13 la sută mai mare 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, precum și o creștere cu 10 
la sută a productivității muncii. De 
asemenea, prin încadrarea cu stric
tețe în consumurile normate, au fost 
realizate economii insumînd 644 tone 
combustibil convențional și 487 MWh 
energie electrică. Aceste succese re
marcabile sînt raportate de colecti
vul ploieștean cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de existență a între
prinderii lor.

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,. secretar general 
a! Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de colectivul întreprinderii, se 
spune între altele : Vă asigu

Păstrarea tradițiilor a fost și ră- 
mine unul din reperele aparent 
imuabile ale realităților, britanice. De 
pildă, obiceiul avocaților care ple
dează în instanțele superioare, așa- 
zișii „barristers", de a purta o pe
rucă albă din păr de cal. Obiceiul se 
păstrează de vreo opt secole, răs
timp a cărui povară începe insă să 
fie resimțită ca apăsătoare, chiar și 
în condițiile unei societăți atît de 
grijulii față de ceea ce ține de do
meniul trecutului, indiferent dacă s 
vorba de aspecte sau amănunte strict 
formale, cum sint cele de ordin ves
timentar. Și așa se face că un grup 
de „barristers" a inițiat o campa
nie activă împotriva... perucilor. In 
primul rind, susțin ei, pentru că, in 
era computerelor, acestea conferă o 
înfățișare anacronică celor ce o poar
tă. In al doilea rind, pentru că o 
perucă bună, confecționată — potri
vit tradiției ! — din părul unui pur- 
sînge arab, costă o sumă apreciabilă, 
cam 300 de lire, dacă nu mai 
mult, argument deloc neglijabil 
dacă se au in vedere veniturile re
lativ modeste ale pledanților cu pe
rucă, in comparație cu colegii lor 
din instanțele inferioare („solici
tors"), care nu se bucură de privi
legiul perucilor, dar care beneficiază, 
în schimb, de cîștiguri mult mai 
substanțiale. Există insă și voci care 
susțin că această podoabă extraca- 
pilară conferă profesiunii un anumit 
prestigiu și in consecință nu trebuie 
să se renunțe la ea. Controversa nu 
a fost încă tranșată.

...Dincolo de aparența marginală, 
de latura pur anecdotică, intimpla- 
rea,. care poate fi luată foarte bine 
și ca un exemplu al umorului speci
fic britanic. își are semnificațiile ei 
mai largi pentru strădaniile debara
sării, acolo unde este cazul, de ba
lastul trecutului, in scopul de a se 
face mai ușor fată sfidărilor din pra
gul mileniului al treilea. Anglia nu 
poate uita că a fost, la un moment 
dat, „atelierul lumii", că revoluția in
dustrială aici a luat naștere, și nu 
dorește să fie lăsată in urmă de noua 
revoluție — tehnico-științifică. Stau 
mărturie modernele platforme — 
insule plutitoare de oțel — care 
extrag anual milioane și milioane de 
tone de țiței din adîncurile răscoli
te de furtuni ale Mării Nordului ; 

cumentare și o fotoexpozitie cu 
aspecte din activitatea popoarelor și 
armatei iugoslave.

★
La galeriile „Căminul artei" din 

Capitală a fost deschisă, vineri, o 
expoziție a artistei plastice Silvia 
Maddonni. din Argentina, in care 
sint reunite ilustrații și coperți de 
carte, precum și lucrări de grafică.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunii artiști
lor plastici, oameni de artă si cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Argentinei în tara noastră, alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

răm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că, însu
flețiți de exemplul dumneavoastră 
personal de dăruire și pasiune re
voluționară, vom milita cu toată 
hotărirea pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

In aceste momente deosebite pen
tru oamenii muncii din întreprin
derea noastră, vă. rugăm să ne per
miteți, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
aducem un profund omagiu, dum
neavoastră și stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, împreună cu cele mai 
alese și respectuoase urări de ani 
mulți și fericiți, sănătate, multă 
putere de muncă, spre binele în
tregii națiuni și gloria scumpei noas
tre patrii.

stau mărturie centralele electro- 
nuoleare regrupate într-o rețea bine 
articulată ; stau mărturie „străpun
gerile" impresionante in domeniile 
electronicii și computerelor, ingine
riei genetice, telecomunicațiilor, Sînt 
cunoscute succesele constructorilor 
britanici în realizarea avionului cu 
aterizare și decolare verticală. Acum 
ei pregătesc o altă surpriză, o aero
navă spațială de concepție tot atît de 
îndrăzneață, HOTOL, care, spre deo
sebire de navetele spațiale ameri
cane ce iși iau zborul din poziție 
verticală, vor decola și ateriza din 
poziție orizontală, fiind in măsură 
să transporte, în regim automat, cu 
o viteză depășind 30 000 de kilome
tri pe oră, o încărcătură de peste 
șapte tone. In momentul cind se pre

Tradiții oglindite pe ecranul computerelor
----------- însemnări de călătorie din marea britanie-------------
conizează ca noua aeronavă să Intre 
in funcțiune — cu doi ani înainte 
de sfîrșitul mileniului — tunelul de 
sub Canalul Mînecii, a cărui con
strucție urmează a fi realizată Îm
preună cu Franța, va fi demult 
terminat, înfăptuindu-se, astfel, un 
vechi vis; acela al unei legături 
directe, al „realipirii", dacă se poa
te spune așa, a insulelor britanice la 
„trupul" continental, de care s-au 
desprins din timpuri imemoriale...

Nu este mai puțin adevărat că, pa
ralel cu asemenea realizări specta
culoase în ramurile tehnicii de vîrf, 
se înregistrează in industriile „cla
sice" serioase reculuri. In regiunile 
de noyd-est ale țării, acolo de unde ’ 
odinioară a pornit revoluția indus
trială. în orașe ca Manchester, Li
verpool, Newcastle, tabloul are to
nalități cu luminozitate mult scăzu
tă față de zonele sudice, avantaja
te de implantarea noilor tehnologii. 
Șantierele navale, minele de cărbuni, 
întreprinderile siderurgice, in trecut 
fala industriei Albionului, sint tn 
suferință, echipamentele de care 
dispun au devenit în mare parte în
vechite. in unele cazuri numărul 
locurilor de muncă s-a înjumătățit 
sau a ajuns la mai puțin de o treime 
față de acum un deceniu. Cu mai 
bine de un an in urmă, conducerea 
unei noi uzine de automobile (cu 
capital japonez) din Newcastle anun
ța că are nevoie de 240 muncitori 
calificați ; or numărul solicitanților 
pentru cele 240 slujbe a depășit 
11 000. Pe ansamblul țării, șomajul a 
trecut de trei milioane, cei mai afec-

MUTATE 1N ÎNTRECEREA
Publicăm in cotinuare rezultatele obținute in întrecerea socialistă de 

alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
construcții, transporturi, unități agricole, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit I» 
raport cu realizarea indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 noiembrie pe primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Galați, cu 616,4 puncte.
Locul II : întreprinderea elec- 

trocentrale Arad, cu 545,9 puncte.
Locul III : întreprinderea elec- 

trocentrale Pitești, cu 496,3 puncte.
IN INDUSTRIA EXTRACȚIEI 

ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR 
Locul I : Mina Baia Sprie, jude

țul Maramureș, cu 1314,4 puncte.
Locul II ; Cariera minieră Vețel. 

județul Hunedoara, cu 1 304.9 
puncte.

Locul III : Mina Fundu Moldo
vei, județul Suceava, cu 1 272,5 
puncte.

IN INDUSTRIA
DE PRODUSE REFRACTARE, 
CARBUNOASE ȘI ABRAZIVE 
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 683 
puncte.

Locul II : întreprinderea de pro- 
duse abrazive Bîrlad, județul Vas
lui, cu 518,5 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" — Cluj-Napoca, cu 406 
puncte.

IN INDUSTRIA 
DE MAȘINI DE RIDICAT, 

MATERIAL RULANT, 
CONSTRUCȚII NAVALE, 

ECHIPAMENT AERONAUTIC 
Locul I : întreprinderea „Turbo- 

mecanica" București, cu 1025 
puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții aeronautice Ghimbav, ju
dețul Brașov, cu 968 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
avioane Bacău, cu 659,5 puncte.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : Întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița, cu 
631,9 puncte.

Locul II : întreprinderea „Elec- 
trotimiș" Timișoara, cu 615,6 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
tromureș" Tîrgu Mureș, cu 519,3 
puncte.

IN INDUSTRIA FIRELOR 
ȘI FIBRELOR SINTETICE 

ȘI ARTIFICIALE 
Locul I : întreprinderea de fire șl 

fibre poliamidice Roman, județul 
Neamț, cu 532,1 puncte.

tv
13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt da săptămînă (partial 

color)

INFORMAȚII
ȘAH. După șapte runde, tn cam

pionatul republican feminin de șah, 
ce se desfășoară la Sovata, lidera 
clasamentului este Ligia Jicman, cu 
5 puncte, urmată de Cristina Bădu- 
iescu și Marina Pogorevici-Ma- 
kropoulos — 4,5 puncte, Smaranda 
Boicu — 4 puncte etc. Rezultate din 
runda a 7-a : Jicman — Ioniță 1—0 ; 
Stanca — Gogîlea 1—0 ; Boicu — lo- 
nescu 1—0 ; Bădulescu — Baumstark 
remiză ; Cosma — Mițescu 0—1.

RUGBI. Competiția internațională 
de rubgi „Turneul campionilor" con
tinuă astăzi cu meciurile semifinale 
în care formația franceză S.U. Agen 
va întilni pe terenul său formația 
Farul Constanța. După cum se cu
noaște. rugbiștii români s-au califi
cat în semifinală întrecînd cu scorul 

tați fiind tinerii : din fiecare cinci 
persoane sub 25 de ani, una nu are 
de lucru. Datorită dimensiunilor sale, 
problema a format, in mod firesc, 
obiectul atenției prioritare la con
gresele din această toamnă ale celor 
două principale partide. Conservato
rii care, in politica lor economică de 
pină acum, au dat întîietate redu
cerii inflației, reușind anul acesta să 
o stabilizeze la sub 4 la sută — cu 
prețul însă tocmai al menținerii 
șomajului la cote ridicate — au pus 
accentul pe reorientarea profesională 
in special a tinerilor, prezentînd un 
șir de proiecte în acest sens. Intr-o 
abordare mai frontală, laburiștii au 
anunțat un plan care are în vedere 
crearea unui număr de 1,2 milioane 
noi slujbe in următorii cițiva ani. Și 

intr-un caz și in altul nu se întrevede 
insă o rezolvare radicală a situației 
in care se află 13 la suță din popu
lația aptă de muncă.

Țara de peste Canalul Mînecii s-a 
bucurat de renumele nu numai de 
„atelier al lumii", ci și de „teatru al 
lumii". Și dacă în prezent cursul 
vieții economice consemnează in 
procesul readaptării la noile realități 
nu puține meandre, viața artistică în 
general si cea teatrală in special dau 
dovadă de o vitalitate nealterată. 
Sub influența spiritului tutelar al 
„marelui Will", teatrul britanic pre
zintă imaginea unei extraordinare 
diversități, de la repertoriul clasic la 
comedia romantică. reconstituirile 
biografice și musical-urile de mare 
montare. Repertoriul faimoasei Ro
yal Shakespeare Company generează 
si astăzi, ca si ieri, același sentiment 
de sublimă comuniune cu arta in 
sensul autentic și plenar al cuvintu- 
lui. într-o singură săptămînă, afișul 
celor două teatre de la „Barbican", 
complexul cultural din centrul Lon
drei. care rivalizează cu „Beau- 
bourg"-ul parizian, minus extrava
ganțele moderniste ale acestuia, cu
prinde : una din acele piese-pam- 
flet ale Iui Shaw care puneau o o- 
gliridă ironic-necruțătoare in fața 
contemporanilor ; o piesă a drama
turgului american Arthur Miller de- 
nunțind excesele unui regim de dic
tatură militară sud-american ; o dra
mă istorică-cu trimiteri la zilele 
noastre ; în fine, o farsă de acel 
maestru neîntrecut al genului care a 
fost Feydeau. Prin contrast, pe scena

Locul II : întreprinderea Fila
tura de fire „Melana" Botoșani, cu 
275,7 puncte.

IN INDUSTRIA 
CELULOZEI ȘI HÎRTIEI 

Locul 1 : întreprinderea de hlrtle 
„Bistrița" Prundu Birgăului, jude
țul Bistrița-Năsăud, cu 495 puncte.

Locul II : Combinatul de celu
loză, hîrtie și cartoane Zărnești, 
județul Brașov, cu 376,6 puncte.

Locul III : Combinatul de celu
loză și hirtie „Letea", județul 
Bacău, cu 311,5 puncte.

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE 11 LUNI ALE ANULUI

IN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mo
bilier și decorațiuni „Heiiade" 
București, cu 685,2 puncte.

Locui II : întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Iași, cu 116,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de mo
bilier tapițat și produse din tapi
țerie „Relaxa" Mizil, județul Pra
hova, cu 79,5 puncte.

IN INDUSTRIA LINII, 
MĂTĂSII, INULUI 

ȘI CINEPII
Locul I : întreprinderea de stofe 

„Dorobanțul" Ploiești, cu 784,1 
puncte.

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 527,1 puncte.

Locul III : întreprinderea Țesă- 
toria de mătase Sighișoara, jude
țul Mureș, cu 321,5 puncte.

IN INDUSTRIA ULEIULUI.
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase „Feieacul" Cluj, 
cu 694,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse zaharoase „Kandia" Timișoa
ra, cu 676,1 puncte.

Locul III : întreprinderea pen
tru industrializarea sfeclei de za
hăr Bod, județul Brașov, cu 671,5 
puncte.

14.45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.45 Steaua fără nume (color). Eml- 

siune-concurs de muzică ușoară. 
Etapa a II-a20,40 Film artistic ? „Riscul* *

• Teatrul Național (14 71 71, sala ma
re) : Vlatcu Vodă — 18: (sala Atelier): 
Faleza — 18; (sala Amfiteatru): Intre 
patru ochi (A) — 18,30
• Opera Română (13 18 57): Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (la sala mică 
a Teatrului Național): contesa Ma- 
rltza — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Trenurile mele — 18; (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44): Hamlet — 16
• Teatrul Mic (14 70 81): Mielul turbat
— 19• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ana
ua — 19,30• Teatrul de comedie (16 64 60): Avea 
două pistoale cu ochi albi șt negri
— 18• Teatrul „C. I. Nottara” (59 31 03, sala Magheru): Mizerie și noblețe — 
18; (sala Studio): Acești Îngeri triști 
- 18• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Viena — 18,30
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78): Nimic des
pre elefanții— 18,30; (sala Victoria, 
50 58 65): Frumosul din pădurea ză
păcita — 19: (la Palatul Sporturilor 
și Culturi!): Trofeul top ’86 (concurs) 
— 18• Ansamblul artistic „Rapsodia Ro
mână” (13 13 00): Pe sub cetini la iz
voare — 18• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Urmărirea — 18

Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55): Mary Poppins — 9; 18; Cenușăreasa 
— 15A Teatrul „Țăndărică” (sala Cosmo- 
nauților, 11 1.2 04): Amnarul — 11
• Circul București (10 41 95): Aprin
deți stelele (premieră) — 18,30
• Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Baba Hirca — 18,30

22.20 Telejurnal

SPORTIVE
de 21—15 echipa Ponson B.Y. (Nouă 
Zeelandă). în cealaltă semifinală, la 
Toulouse, echipa franceză Stade Tou- 
lousain, va primi replica formației 
Wests (Australia).

FOTBAL. In clasamentul golghe
terilor campionatelor europene de 
fotbal conduce Anton Polster (Aus
tria Viena). cu 26 de goluri înscrise. 
Pe locurile următoare : Aleksandrov 
(Slavia Sofia). Van Basten (Ajax 
Amsterdam) — cu cite 18 goluri. 
Rodion Cămătaru (Dinamo Bucu
rești). Allen (Tottenham), Johnston 
(Celtic Glasgow) și Sirakov (Vitoșa 
Sofia) — cu cite 17 goluri marcate.

TENIS. In optimile de finală ale 
turneului international de tenis de 
la Sofia, jucătorul român Marius 
Comănescu l-a întrecut cu 6—4, 6—4 
pe cehoslovacul Petr Flegel.

unui alt teatru, St. Martin’s, de 34 
de ani este prezentată, fără întreru
pere, una și aceeași piesă, „Cursa de 
șoareci", aparținînd „Bătrânei doam
ne" a literaturii polițiste. Agatha 
Christie, performantă inclusă, de alt
fel, in „Cartea recordurilor Guiness". 
Dar poate numele cel mai des pome
nit la ora actuală in perimetrul tea
trului londonez este cel al lui Andrew 
Lloyd Webber, compozitorul și dra
maturgul care a schimbat radical da
tele musical-ului. transformindu-1 
într-o mașinărie de o complexitate 
greu de imaginat. In „Starlight Ex
press", „personajele" sint niște... 
garnituri feroviare, actorii se de
plasează, pentru a sugera „atmosfe
ra", pe patine cu rotile, iar întreaga 
sală a fost reconstruită pentru a per

mite instalarea printre rândurile de 
scaune a unor piste închipuind și
nele de cale ferată ; in „Cats" (Fe
linele), sintem transportați dintr-un 
univers al obiectelor neînsuflețite in
tr-unui animalier, sala a devenit un 
imens depozit de vechituri, loc de 
sarabandă anuală a unor extraordi
nare personaje-pisici, iar fotoliile 
vibrează pentru a da spectatorilor 
senzația că participă la scenele mai 
agitate... Și intr-un caz și în celălalt, 
fascicule laser se întretaie in jer
be orbitoare deasupra scenei, care 
pare mai degrabă un cosmodrom 
decit simplul cadru al unei ac
țiuni dramatice. în timp ce unii 
consideră că spectacolele lui Webber 
prefigurează teatrul secolului XXI, 
alții susțin că acestea au prea puțin 
de-a face cu arta scenică pro- 
priu-zisă, cert fiind însă că succesul 
este masiv, biletele sînt vîndute cu 
luni de zile înainte, iar Londra a de
venit, la ora actuală, capitala mon
dială a musical-ului, răpind acest 
titlu Broadway-ului newyorkez.

Mutații se înregistrează și în do
meniul presei. Venerabilul cotidian 
„Times" și-a sărbătorit anul trecut 
bicentenarul, prilej marcat prin re
producerea și difuzarea în facsimil 
a primului număr al ziarului. în 
aparență cu nimic deosebit de cel ti
părit cu două secole în urmă, în 
realitate realizat cu ajutorul unui 
sistem ultramodern. De fapt, „Times" 
a trecut la redactarea și imprimarea 
electronizată, procedeu pe cale ds 
generalizare. La Începutul lunii oc
tombrie, pentru prima oară de mulți

SOCIALISTĂ
ÎNTREPRINDERI DE STAT 

PENTRU CREȘTEREA 
ȘI INGRĂȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul agroindus

trial Timiș, cu 635,2 puncte.
IN SECTORUL

DE CONSTRUCTII-MONTAJ 
AL CONSILIILOR POPULARE 
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de construcții-montaj Ti
miș, cu 862,4 puncte.

Locul II : Trustul antrepriză ge
nerală de construcții-montaj Con
stanța, cu 651,2 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de construcții-montaj Ar
geș, cu 648,4 puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

STAȚII DE CALE FERATA 
Locui I : Stația de cale ferată 

Iași, cu 561,4 puncte.
Locul II : Stația de cale ferată 

Borzești, județul Bacău, cu 544,5 
puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
Arad, cu 530 puncte.

IN DOMENIUL '
COMERȚULUI INTERIOR 

ÎNTREPRINDERI COMERCIALE 
CU RIDICATA

Locul I : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
textile-încălțăminte Ploiești, cu 
275,9 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare București, . cu 272,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
metalochimice Galați, cu 213,1 
puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
DE LOCUINȚE SI PRESTAȚII 

IN CONSTRUCȚII
Locui I : întreprinderea de ad

ministrarea clădirilor București, cu 
1 074,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de con
strucții. reparații și administrație 
locativă Timișoara, cu 1 057,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea de con
strucții, reparații și administrație 
locativă Colentina, București, cu 
1 028,3 puncte.

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Timiș, cu 
1 377,6 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 374,8 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău, cu 
1 373 puncte.

vremea
Institutul <le meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 decembrie, ora 20 — 23 
tfecembrle, ora 20. In țară : Vremea 
va fi In general închisă șl umedă. Ce
rul va fi mai mult noros. Se vor sem
nala precipitații temporare sub formă 
de ninsoare, iar la Începutul interva
lului, Izolat, și sub formă de lapoviță 
și ploaie. Regimul pluviometric va fi 
mai Însemnat in primele zile, cantită
țile de apă puțind depăși 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensificări la munte, cu viteze ce vor de
păși 100 kilometri pe oră și, local, tn 
celelalte regiuni în primele zile, pre- 
dominlnd din sectorul nord-vestic cu 
40—70 km pe oră. Temperatura aeru
lui în scădere în partea a doua a intervalului. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, mai coborâte in depresiuni, Iar in ultima noapte șl în nordul și in nord- 
vestul țării, iar cele maxime în gene
ral între minus 6 și plus 4 grade. Cea
ță cu depunere de chiciură șl, izolat, 
polei. In București : Vreme In generai 
închisă șl umedă. Se vor semnala pre
cipitații sub formă de ninsoare. Vînt 
moderat, cu intensificări din sectorul 
nord-vestic tn primele zile.

ani, grupul celor patru ziare repu
tate prin sobrietatea lor, „Times", 
„Guardian", „Daily Telegraph", 
„Financial Times", a crescut cu incă 
unul : „Independent", care a întru
nit surprinzător de rapid sufragiile 
cititorilor, gratie nu numai tehnolo
giei noi, electronice, folosite, ci mai 
ales unor remarcabile calități publi
cistice. în primăvară, peisajul zia
ristic londonez se îmbogățise cu un 
alt cotidian — primul in întregi
me computerizat — „Today", un ta
bloid (adică unul din acele ziare de 
format redus cultivînd senzaționalul 
cu orice preț si dind prioritate foto
grafiilor în detrimentul textului, 
comprimat la minimum), care nu a 
reușit să obțină succesul scontat 
deși miza ca o inovație, ne tipă
rirea mai multor pagini in culori. 
Publicul cititor a dovedit insă că nu 
se lasă sedus de asemenea „nou
tăți", preferind în continuare serio
zitatea comentariului de poziție fri*  
volității paginilor policrome. In 
orice caz, faptul că tot mai multe 
cotidiane trec la sistemul compute
rizat de redactare și tipărire nu ră- 
mine fără consecințe. Clădirile vechi 
de pe Fleet Street, tradiționalul cen
tru al presei londoneze, nu mai pot 
face față. solicitărilor noului sistem 
și în curând pe vestita stradă agita
ția febrilă a reporterilor nu se va 
mai face simțită, iar zgomotul rota
tivelor va înceta complet. ziarele 
mutindu-și sediul în alte zone ale 
orașului. Iar o dată cu mirosul de 
cerneală ne foaia proaspăt tipărită, 
va dispărea și unul din locurile cele 
mai pitorești ale capitalei britanice.

„.Tradiții care dispar, tradiții care 
se modifică, chiar și în țara tradi
țiilor. Altele care rămîn insă neal
terate. Ca. de pildă, originalele dez
bateri in aer liber din Hyde Park 
sau mulțimea și varietatea de
monstrațiilor din Trafalgar Square. 
Carnetul de reporter a reținut, în 
acest din urmă loc. o scenă simbo
lică : cocoțați pe postamentul unuia 
din imenșii lei de piatră care stră
juiesc coloana lui Nelson, un grup 
de tineri arborând o pancartă cu li
tere mari, scrise de mină : „Life 
means no nukes". O deviză compu
să ad-hoc, exprimind, în Anul Inter
național al Păcii, un adevăr univer
sal : „Viața înseamnă înlăturarea ar
melor nucleare". Un deziderat una
nim împărtășit pe toate meridianele 
lumii. Prin gestul lor simplu și emo
ționant, tinerii londonezi veneau, 
astfel, să adauge tradițiilor insulare 
o tradiție nouă, de covîrșitoare im
portanță : tradiția luptei pentru pace. 
Sau pentru viață. Ceea ce, în toate 
limbile pămîntului. înseamnă astăzi 
același lucru.

Romulus CAPLESCU 
Viorel SALAGEĂN
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0 nouă și importantă contribuție 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie

Schimb de mesaje la nivel înalt
rumâno-vietnamez

și colaborare româno-bulgare
Profunzimea și vitalitatea relați

ilor de prietenie și colaborare 
româno-bulgare au fost din nou 
confirmate de întîlnirea prietenească 
de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a avut-o 
joi cu tovarășul Todor Jivkov. Este 
semnificativ însuși faptul că noua 
intilnire româno-bulgară la nivel 
înalt s-a desfășurat la Giurgiu și 
Ruse, orașe înfrățite prin monumen
talul Pod al prieteniei, care, unind 
aici malurile Dunării, unește cele 
două țări vecine, ca și prin unitățile 
întreprinderii de mașini și utilaje 
grele din cele două 
dere construită pe 
cei doi conducători 
stat cu zece ani în 
colaborării noastre 
tajoase.

Apreciind rezultatele noii fntîlniri 
dintre cei doi conducători de partid 
și de stat, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a arătat că, 
prin caracterul ei profund construc
tiv, de lucru, aceasta se înscrie ca 
„un moment de deosebită însemnă
tate in dezvoltarea colaborării rodni
ce, multilaterale, dintre partidele, 
țările și popoarele noastre".

Calda ospitalitate cu care tovarășul 
Todor Jivkov a fost primit pe pă- 
mîntul țării noastre, 
de prietenie și stimă ale populației 
bulgare față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. bucuria căreia i-au dat 
glas oamenii muncii din Giurgiu și 
Ruse 
înalt 
turie 
care 
popoare, a voinței de a vedea re
lațiile dintre partidele și țările 
noastre dezvoltîndu-se neîncetat, de 
a fi tot mai cuprinzătoare, mai 
fructuoașe.

Aceste sentimente și năzuințe sînt 
o- încununare a tradiționalelor legă
turi de prietenie și solidaritate din
tre poporul român și poporul bulgar, 
care, de-a lungul veacurilor, s-au 
întrajutorat adesea în lupta pentru 
eliberare națională și socială, pentru 
Înfăptuirea idealurilor progresului. 
Faptele demonstrează pregnant 
că. răspunzînd intereselor ma
jore ale celor două popoare și po
tențate de comunitatea de orinduire, 
de telurile nobile ale socialismului 
și comunismului, relațiile româno- 
bulgare s-au ridicat în ultimele 
decenii pe o treaptă superioară, au 
cunoscut o continuă extindere.

în acest sens, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„Stadiul înalt al relațiilor româno- 
bulgare este rezultatul activității 
îndelungate desfășurate — și avem 
datoria și răspunderea de a face 
totul, și în continuare, pentru ca 
prietenia și colaborarea româno- 
bulgară să se întărească necontenit, 
pentru a asigura o conlucrare trai
nică în toate domeniile".

La rîndul său, tovarășul TODOR 
JIVKOV a declarat : „In anii edifi
cării socialiste, prietenia tradițională 
dintre popoarele bulgar și român a 
căpătat dimensiuni noi. Prietenia 
noastră corespunde nu numai inte
reselor fundamentale ale celor două 
popoare vecine ale noastre. Ea este 
și in interesul întăririi unității țări
lor socialiste, al afirmării pozițiilor 
socialismului, ea slujește cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării in 
Balcani, in Europa. în lume".

Pornind de la stadiul atins în re
lațiile reciproce. întîlnirea. convor
birile desfășurate au prilejuit expri
marea încrederii că. prin hotărîri 
comune, se va asigura dezvoltarea și 
mai puternică a raporturilor româno- 
bulgare, astfel ca ele să se afirme, 
în toate domeniile, ca un exemplu 
de legături între țări socialiste vecine 
și prietene, intre popoare libere și 
suverane, care conlucrează și se 
întraiutorează frățește în munca și 
lupta pentru edificarea noii orînduiri 
în patriile lor. pentru cauza gene
rală a socialismului, a înțelegerii și 
păcii în lume.

Noua întîlnire prietenească, dialo
gul la nivel înalt au reliefat din nou 
rolul hotărîtor pe care îl au pentru 
dezvoltarea ansamblului relațiilor 
reciproce. legăturile de prietenie și

orașe, întreprin- 
temelia pusă de 
de partid și de 
urmă — rod al 
reciproc avan-

manifestările

pentru noua întîlnire la nivel 
au constituit o vibrantă măr- 
a sentimentelor de prețuire pe 
le nutresc reciproc cele două

solidaritate dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
și, în acest cadru, însemnăta
tea deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov. fiecare dintre aceste întîl- 
niri — devenite o practică tradițio
nală — impulsionind dezvoltarea 
multilaterală a conlucrării noastre 
prietenești. O elocventă mărturie în 
acest sens a constituit-o înmînarea 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășului Todor Jivkov. a Ordinu
lui „Victoria Socialismului", conferit 
pentru contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea colaborării dintre P.C.R. 
și P.C.B.. dintre România și Bulga
ria. la întărirea prieteniei dintre cele 
două popoare, la promovarea cauzei 
generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale, cu prilejul 
împlinirii virstei de 75 de ani.

Actuala intilnire, rezultatele con
vorbirilor oficiale — sintetizate in 
Comunicatul publicat în numărul de 
ieri al ziarului nostru — se înscriu 
ca o nouă și importantă contribuție 
la evoluția pozitivă a colaborării 
noastre prietenești. Avind un pro
nunțat caracter de lucru, convorbi
rile s-au desfășurat intr-o atmosferă 
de stimă și înțelegere, ce caracteri
zează relațiile dintre popoarele, 
partidele și țările noastre. Ele au 
pus în evidentă satisfacția ambelor 
părți pentru dezvoltarea ascendentă 
a colaborării bilaterale pe temelia 
trainică a principiilor socialismului
— ale egalității in drepturi, respec
tării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, în spiritul 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală din 
1970. Grăitoare mărturii ale co
laborării le constituie strângerea 
legăturilor, la diverse niveluri, pe 
linie de partid și de stat, a contac
telor dintre parlamente, guverne, 
ministere, organizații de masă și 
obștești, orașe și colective de mun
că. ceea ce prilejuiește rodnice 
schimburi de experiență în diferite 
domenii ale construcției socialiste, 
contribuie la întărirea prieteniei.

Importante sînt înțelegerile la care 
s-a ajuns la actuala întîlnire în le
gătură cu amplificarea în continuare 
a relațiilor economice. în acest sens. 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. a evidențiat însemnătatea în
țelegerilor la care s-a ajuns cu pri
lejul convorbirilor la nivel înalt in 
ceea ce privește intensificarea coope
rării și specializării in producție, in 
diferite domenii de activitate, extin
derea și mai puternică a schimburi
lor economice. In mod deosebit, dia
logul la nivel înalt a reliefat cerința 
intensificării eforturilor pentru în
făptuirea hotărîrilor adoptate an
terior. pentru realizarea Progra
mului de lungă durată privind dez
voltarea colaborării economice si 
tehnico-științifice pe perioada pină 
în anul 1990. iar în unele domenii pină 
în anul 2000. A fost astfel pusă în 
valoare capacitatea 
țion-ale ale celor 
asigura amplificarea 
vederea înfăptuirii
tiv, convenindu-se să se caute noi 
posibilități pentru utilizarea mai 
largă a unor forme avansate de con
lucrare, inclusiv legăturile directe 
între întreprinderi din cele două țări, 
pe baza cooperării și specializării în 
producție. Așa cum s-a arătat, o im
portantă pirghie pentru îmbogățirea 
colaborării o constituie valorificarea 
în comun a potențialului hidroener
getic al Dunării. Și nu încape îndo
ială că o deosebită însemnătate ar 
avea in acest sens trecerea Ia reali
zarea hidrocentralei Turnu Măgurele
— Nicopole, care să înceapă să pro
ducă energie electrică încă in dece
niul viitor. Sint, de asemenea, deose
bit de importante hotărîrile privind 
sporirea eficienței colaborării tehni- 
co-științifice, creșterea rolului aces
teia in înfăptuirea programelor de 
dezvoltare economico-socială a celor 
două țări.

Schimbul de vederi asupra celor 
mai importante probleme actuale ale 
vieții internaționale, punînd în evi
dență îngrijorarea față de evoluția 
evenimentelor de pe arena mondială,

economiilor na- 
două țări de a 
colaborării, in 
acestui obiec-

a reliefat din nou faptul că problema 
fundamentală a epocii noastre o con
stituie oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară. Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
dat o deosebită apreciere hotărîrii 
celor două partide și țări, exprimată 
în cursul convorbirilor, de a con
lucra tot mai strins pe arena mon
dială, de a-și aduce, împreună cu 
celelalte state socialiste, cu toate 
forțele progresiste, întreaga contri
buție la oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare, în primul 
rind nucleară, la eliminarea, în mai 
multe etape, pînă in anul 2000, a 
tuturor armelor nucleare.

In mod deosebit. Comitetul Politic 
Executiv a scos în evidență însem
nătatea pozițiilor privind necesi
tatea intensificării eforturilor in di
recția încetării experiențelor cu 
arma nucleară, a acțiunilor de mi
litarizare a Cosmosului, precum și 
în direcția reducerii substanțiale a 
aridelor clasice. De altfel, sînt bine 
cunoscute stăruința, tenacitatea, con
secvența neabătută cu care România 
socialistă ă subliniat și subliniază 
importanța vitală a încetării cursei 
înarmărilor, în primul rînd nucleare, 
obiectiv fundamental avind ca parte 
componentă ineluctabilă încetarea 
tuturor experiențelor cu arme nu
cleare.

în același context, salutînd înche
ierea cu rezultate pozitive a reuniu
nii de la Stockholm, România și 
Bulgaria și-au reafirmat hotărirea 
de a acționa pentru ca actuala reu
niune de la Viena să se desfășoare 
constructiv, pentru a aduce o contri
buție concretă in direcția dezarmării, 
întăririi colaborării si cooperării intre 
toate statele europene.

Și cu prilejul actualelor convorbiri, 
o însemnătate deosebită s-a acordat 
colaborării în Balcani, examinării 
acțiunilor pentru transformarea re
giunii noastre geografice într-o zonă 
fără arme nucleare și chimice, a pă
cii și bunei vecinătăți. în acest cadru 
de preocupări, s-a convenit intensi
ficarea acțiunilor de dezvoltare a re
lațiilor de colaborare, de abordare a 
noi probleme, inclusiv cele privind 
colaborarea tehnico-științifică și pro
tejarea mediului înconjurător, in ve
derea întăririi politicii de bună veci
nătate, de înțelegere și prietenie între 
popoarele balcanice.

Reliefînd nocivitatea conflictelor 
existente în diverse regiuni ale glo
bului, România și Bulgaria s-au pro
nunțat din nou pentru soluționarea 
acestora, a tuturor problemelor liti
gioase numai și numai pe cale poli
tică, prin tratative, in vederea elimi
nării din viața internațională a poli
ticii de forță și de amenințare cu 
forța. De asemenea, au fost abordate 
probleme privind necesitatea lichidă
rii subdezvoltării și realizării noii 
ordini economic^ internaționale, care 
să. asigure progresul tuturor popoare
lor. A fost subliniată, totodată, ne
cesitatea participării active, a tuturor 
țărilor, indiferent de mărime sau 
orinduire socială, la lupta pentru so
luționarea problemelor grave ce con
fruntă lumea de azi, a creșterii. în 
acest sens, a rolului O.N.U., al altor 
organisme internaționale. Mai mult 
ca oricînd — s-a subliniat în cadrul 
convorbirilor — se impune intensifi
carea colaborării și solidarității țări
lor socialiste, a tuturor forțelor 
realiste, antiimperialiste, a colaboră
rii active a tuturor popoarelor in ve
derea apărării bunului suprem — 
pacea, a înfăptuirii dezarmării și asi
gurării progresului general al uma
nității.

Opinia publică din România, între
gul nostru popor salută cu satisfacție . 
noua intilnire prietenească de lucru 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și tovarășul Todor Jivkov, 
cu convingerea că rezultatele acesteia 
se înscriu în cursul ascendent al tra
diționalelor relații de prietenie și co
laborare româno-bulgară, mareînd o 
nouă și importantă contribuție la 
dezvoltarea în continuare a conlucră
rii multilaterale, în interesul ambe
lor popoare, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Al. CAMPEANU
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Agențiile de presa

ședința seimului r.p. po
lone. La Varșovia s-a încheiat 
ședința Seimului R.P. Polone, in 
cursul căreia au fost adoptate o 
hotărîre privind planul de dezvolta
re social-economică a țării pe peri
oada 1986—1990, bugetul de stat și 
balanța de plăți ale R.P. Polone pe 
anul 1987. La lucrările ședinței au 
participat Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,

președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone, alți conducători 
partid și de stat polonezi.

de

s-aPROTOCOL. La Leningrad 
desfășurat o consfătuire internațio
nală asupra asigurării navigației pe 
timp de iarnă în Marea Baltică, la 
care au participat reprezentanți din 
U.R.S.S., Danemarca, Finlanda, 
Suedia și R. F. Germania. A fost

semnat un protocol privind dezvol
tarea cooperării între țările baltice 
în domeniul folosirii spărgătoarelor 
de gheață, a mijloacelor moderne 
de telecomunicații, în special a in
formațiilor transmise de sateliți.

PARTICIPARE. Comisia pentru 
alegerile parlamentare din R.F.G. 
a aprobat participarea la scrutinul 
de la 25 ianuarie anul viitor a unui 
număr de 16 partide politice. In 
pofida protestelor opiniei publice 
democratice vest-germane a fost 
aprobată participarea la alegerile 
pentru Bundestag și a două partide 
neofasciste — Partidul National- 
Democrat și Partidul Muncitor Li
ber German.

ALEGERE. Consiliul Fondului 
Monetar Internațional l-a ales în

In favoarea soluționării pe cale pașnică 
a problemelor conflictuale din America Centrală

BRASILIA 19 (Agerpres). — Mi
niștrii de externe ai țărilor membre 
ale „Grupului de la Contadora" și 
cele ale „Grupului de Sprijin" 
au adoptat, in încheierea reuniunii 
lor de la Rio de Janeiro, o declarație 
finală, consemnind, in esență, nece
sitatea continuării eforturilor de 
pace in America Centrală.

Documentul, intitulat „Declarația 
de la Rio de Janeiro", atestă acor
dul participanților privind crearea 
unui „mecanism permanent de con
sultare și concertare politică" între 
țările membre.

Totodată, documentul consemnează 
hotărirea miniștrilor de externe din 
țările ambelor grupuri de a se în- 
tilni la fiecare patru luni — prima 
reuniune a fost programată în apri
lie. la Buenos Aires — pentru a 
dezbate o serie de aspecte privind 
lărgirea și sistematizarea cooperării 
politice dintre țările respective, con
certarea pozițiilor acestora în cadrul 
forurilor internaționale, perfecțio
narea activității organismelor de 
cooperare latino-americane, elabo-

rarea de soluții concrete pentru stă
rile conflictuale din regiune, îmbu
nătățirea dialogului și a cooperării 
regionale.

„Declarația de la Rio de Janeiro" 
exprimă, de asemenea, hotărirea 
pârtilor semnatare de a acționa pen
tru dezvoltarea și permanentizarea 
unui dialog și cu alte state sau 
grupuri de state din America Latină, 
Europa și alte regiuni ale lumii.

NAȚIUNILE UNITE — Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a acceptat să participe la 
misiunea de pace în țările Americii 
Centrale, anunță agenția T.A.S.S., 
citind un comunicat al O.N.U. Secre
tarul general va face parte din co
misia alcătuită de statele membre 
ale „Grupului de la Contadora" și 
ale „Grupului de Sprijin", care va 
întreprinde într-un viitor apropiat 
un turneu prin țările din zonă cu 
scopul de a le determina să reia 
dialogul in vederea ajungerii la o 
reglementare pașnică a conflictelor 
din regiune.

HANOI 19 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise felici
tări, precum și cele mai bune urări 
de sănătate, de mari succese în 
înalta funcție încredințată de Parti
dul Comunist din Vietnam tovarășu
lui Nguyen Van Linh, cu prilejul 
alegerii sale în funcția de secretar 
general al ,C.C. al P.C.V.

Mulțumind, secretarul general al 
C.C. al P.C.V. a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut, precum și 
sănătate, de fericire și noi 
in activitatea consacrată

urări de
succese 

edificării

societății socialiste multilateral dez
voltate în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către secretarul 
general al C.C. al P.C.V. a tovarășu
lui Ion Coman, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care a condus dele
gația P.C.R. la lucrările celui de-al 
VI-Iea Congres al P.C.V.

In cadrul întrevederii a fost rea
firmată dorința dezvoltării în con
tinuare, pe multiple planuri, a rela
țiilor tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre P.C.R. și P.C.V., 
dintre cele două țări și popoare.

19 (Agerpres). — Pri- 
Andreas 
într-un 

britanic

LONDRA 
mul ministru al Greciei. 
Papandreu, s-a pronunțat, 
interviu acordat ziarului
„The Guardian". în sprijinul creă
rii unei zone denuclearizate în Bal
cani. Arma nucleară americană, a

arătat el. se află pe teritoriul Gre
ciei fără o hotărîre corespunzătoare 
a parlamentului elen, astfel încît 
amplasarea ei nu are temei juridic. 
Fără a stabili un termen defini
tiv, Andreas Papandreu a declarat 
că „o hotărîre în această problemă 
nu mai poate aștepta mult".

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității o 
declarație a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. în care se arată că. Ia 
aproape un an și jumătate de cind 
U.R.S.S. a adoptat hotărirea de a 
înceta unilateral orice experiență 
nucleară, actuala Administrație a 
S.U.A. nu a răspuns pozitiv la 
chemarea U.R.S.S. și continuă să-și 
Înfăptuiască programele de expe
riențe cu arma nucleară.

In urma unei examinări profunde 
și multilaterale a acestei probleme — 
se arată în declarație — conducerea 
sovietică apreciază că este necesar 
să declare următoarele:

Uniunea Sovietică propune 
nou începerea neîntîrziată de 
tative de mare amploare 
vind interzicerea totală a 
riențelor nucleare. Ea este gata să 
organizeze asemenea tratative în 
oricare componentă și în cadrul 
oricărui forum, firește, cu participa
rea Statelor Unite. In cadrul acestor

din 
tra- 
pri- 

expe-

tratative vor trebui soluționate șt 
problemele privind controlul, astfel 
încit să fie asigurată o respectare 
strictă a acordului respectiv. In 
procesul tratativelor privind interzi
cerea completă a experiențelor nu
cleare. Uniunea Sovietică ar fi 
dispusă să se ajungă la o înțelegere 
privind soluționarea pe etape a aces
tui obiectiv, avind în vedere ratifi
carea tratatelor sovieto-americane 
din 1974 și 1976 și aplicarea de limi
tări intermediare asupra numărului 
și puterii experiențelor nucleare.

U.R.S.S. este dispusă să-și mențină 
moratoriul și în continuare, dar va 
relua experiențele nucleare Imediat 
după prima experiență nucleară a 
S.U.A. în anul viitor.

In declarație se arată, totodată, că 
dacă S.U.A. iși vor înceta experien
țele nucleare U.R.S.S. va fi gata în 
orice zi și în orice lună să înceteze, 
pe bază de reciprocitate, realizarea 
programului său de experiențe nu
cleare.

Apel la continuarea eforturilor
in vederea edificării

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— Intr-o declarație cu prilejul în
cheierii anului 1986, declarat de 
Organizația Națiunilor Unite An In
ternațional al Păcii, secretarul ge
neral al O.N.U., Perez de Cuellar, a 
adresat un apel în care guvernele și 
popoarele sint chemate să continue 
eforturile în vederea edificării unui 
viitor pașnic.

In fața omenirii se deschid două

i

unui viitor pașnic
Una 
co
se 
de 

era

căi, se afirmă in declarație, 
poate duce la 
laborare multilaterală, 
caracterizează 
armamente și 
nucleară, la o 
Numai calea 
laborarea multilaterală poate 
la o epocă nouă, epoca progresului 
și păcii pentru toate țările — se 
relevă în declarație.

pace printr-o
■" Cealaltă 

prin acumularea 
poate duce, în 
distrugere a omenirii, 

spre pace prin co- 
duce

și înțelegerea internațională"
Seminarul internațional de la Delhi

DELHI 19 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările seminarului 
internațional „Filozofia păcii și înțe
legerea internațională", organizat de 
Consiliul indian de cercetări filo
zofice în colaborare cu UNESCO. 
Participanții — cunoscuți activiști ai 
vieții politice și obștești, oameni de 
știință — au dezbătut aspecte im
portante ale problemei războiului și 
păcii, ale opririi cursei înarmărilor. 
In condițiile pericolului izbucnirii

unui război nuclear, a declarat în în
cheierea seminarului vicepreședin
tele Academiei indiene de științe, Se 
Kasim, oamenii de știință, care se 
află în avangarda progresului tehni- 
co-științific, au o răspundere sporită. 
Datoria noastră este de a face tot 
posibilul pentru ca omenirea să intre 
în următorul secol fără arma nu
cleară, cu încredere într-un viitor 
pașnic, a spus el.

9

cu Popoarele Afro-Asiatice
ULAN BATOR 19 (Agerpres). — 

La .UIan Bator s-au încheiat lucră
rile conferinței Prezidiului Organiza
ției de Solidaritate cu Popoarele 
Afro-Asiatice (O.S.P.A.A.), la care au 
participat reprezentanți din peste 40 
de țări și delegați ai unor organi
zații internaționale. A avut loc un 
schimb de păreri în problemele asi
gurării păcii, securității și relațiilor 
de bună vecinătate în Asia și Ocea
nul Pacific. Participanții au adoptat 
„Apelul de la Ulan Bator" — docu
ment în care se subliniază necesita

tea unei lupte hotărîte pentru în
cetarea cursei înarmărilor. înfăp
tuirea dezarmării generale, interzi
cerea experiențelor nucleare și â mi
litarizării spațiului cosmic. relevă . 
agenția T.A.S.S.

Intr-o rezoluție adoptată se expri
mă hotărirea de a se intensifica 
eforturile în direcția reglementării 
globale a conflictului din Orientul 
Mijlociu și întăririi solidarității cu 
lupta poporului palestinian pentru 
Înfăptuirea drepturilor sale legitime.

R. S. A

Noi și grave incidente la Soweto
PRETORIA 19 (Agerpres). — In 

orașul Soweto, cu peste două mili
oane de locuitori de culoare, s-au 
produs la 18 decembrie grave inci
dente între numeroși demonstranți 
împotriva măsurilor represive și 
poliția regimului rasist de la Pre
toria, 
local 
cinci 
ucise . __ _ _______
tiapartheid desfășurate în orașul- 
ghetou Soweto.

Pe de altă parte, la minele de aur 
din R.S.A. situația se menține în-

Agenția Reuter, citind ziarul 
„Sowetan". relevă că cel puțin 
persoane de culoare au fost 
în timpul manifestațiilor an-

cordată și se semnalează noi acte de 
violență. De la 5 decembrie și pînă 
în prezent, ca urmare a unor grave 
incidente, 11 persoane au fost ucise, 
iar alte 70 rănite — informează 
agenția U.P.I. Autoritățile 
Pretoria, ascunzînd cauzele 
ale tulburărilor în sectorul
pun evenimentele tragice petrecute la 
minele de aur pe seama unor riva
lități tribale.

de la 
sociale 
minier,

întărirea
funcția de director general al 
F.M.I. pe Michel Camdessus, care 
In ultimii doi ani a fost guvernato
rul Băncii Franței. Noul director 
general iși va prelua oficial atribu
țiile la 16 ianuarie 1987.

PROBLEMA GIBRALTARULUI. 
în cursul lunii ianuarie 1987. la 
Londra se va desfășura o nQuă 
rundă de convorbiri între Marea 
Britanle și Spania în problema 
Gibraltarului, a anunțat Ministerul 
de Externe britanic. Convorbirile 
vor avea loc cu prilejul vizitei pe 
care ministrul spaniol de externe, 
Francisco Fernandez Ordonez, o va 
întreprinde la Londra, unde se va 
întîlni cu omologul său britanic, 
Geoffrey Howe, precum și cu alte 
oficialități ale țării-gazdă.

P. C. din Filipine sprijină proiectul 
noii constituții a tării

■ a
conține o serie de prevederi pozitive 
care vor putea fi folosite de forțele 
progresiste in lupta lor pentru edi
ficarea unui stat independent, de
mocratic și progresist. In speță, re
levă documentul, P.C. din Filipine 
salută reflectarea în constituție a 
prevederii privind promovarea de 
către Filipine a unei politici ex
terne independente, nenucleare.

(Agerpres). 
publicității

— într-o 
la Manila 

Filipine,
MANILA 19 

declarație dată . 
de Partidul Comunist din 
citată de agenția T.A.S.S.. se relevă 
că membrii partidului vor vota in 
sprijinul proiectului noii constituții 
a țării în cadrul plebiscitului care 
urmează să aibă loc în luna februa
rie 1987.

In declarație se subliniază că pro
iectul noii legi fundamentale a țării

Șomajul se menține la un nivel ridicat 
în țările Pieței comune

PARIS 19 (Agerpres). — Șomajul se 
va menține in continuare Ia un ni
vel ridicat anul viitor in cele 24 de 
state industrializate membre ale Or
ganizației pentru Cooperare și Dez
voltare Economică (O.E.C.D.), potrivit 
raportului bianual dat publicității la 
sediul din Paris al organizației. Eco
nomiile acestor state se vor dezvolta 
într-un ritm moderat. Astfel, Pro
dusul Național Brut (P.N.B.) va 
crește într-un ritm mediu de circa

2,5 Ia sută, în timp ce 
forței de muncă situația 
va rămîne practic neschimbată, 
blema celor aflati în căutarea 
loc de muncă — se spune in 
cument — constituie „o sfidare 
damenală" la adresa politicii 
nomice a statelor respective, șomajul 
urmînd să se mențină la rata de 

, 8 Ia sută, adică peste 31 milioane de 
persoane.

pe piața 
șomajului 

Pro- 
unui 
do- 

fun- 
eco-

Membri ai Camerei Reprezentanților 
cer instituirea și de către S.U.A. 

a unui moratoriu asupra 
experiențelor nucleare

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Peste 130 de membri ai Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A. 
au adresat Administrației ameri
cane o scrisoare prin care cer insti
tuirea unui moratoriu asupra expe
riențelor nucleare. Această măsură 
— se arată în scrisoare — ar per
mite să se pună baza încheierii unui 
acord cu U.R.S.S. Crearea încrederii

printr-un acord cu privire la Inter
zicerea experiențelor nucleare ar 
răspunde pe deplin intereselor Sta
telor Unite — subliniază autorii scri
sorii, cerind totodată Casei Albe să 
folosească posibilitățile existente, în 
prezent pentru a întreprinde pași 
concret» în direcția interzicerii com
plete a experiențelor nucleare.

„Achitarea datoriei externe nu trebuie 
să afecteze suveranitatea națională11

O declarație a președintelui Braziliei
BRASILIA 19 (Agerpres). — In

tr-o cuvintare rostită în capitala 
tării, președintele Eraziliei. Joso 
Sarney, a relevat activitățile priori
tare ale guvernului rn anul 1987. în 
domeniul politicii externe, el a men
ționat că Brazilia va acționa pentru 
pace si colaborare. în special in re
giunile învecinate. Ej a subliniat ne
cesitatea intensificării colaborării 
economice dintre statele latino-ame
ricane.

Referihdu-se la problema datoriei 
externe a tării, vorbitorul a precizat 
că guvernul de la Brasilia nu va 
admite lezarea suveranității naționa
le în această chestiune. Nu vom per
mite ca transferarea finanțelor 
noastre spre țările bogate să ducă 
Brazilia spre prăpastia politică și 
spre criză socială — a evidențiat șe
ful statului.

CAJRO 19 (Agerpres). — Preșe
dintele 'Egiptului. Hosni Mubarak, a

declarat că nu va accepta nici o 
concesie. în convorbirile pe care tara 
sa le poartă in prezent cu Fondul 
Monetar International pentru acor
darea de noi credite, care să afecte
ze drepturile poporului egiptean. El 
a subliniat necesitatea de a se tine 
seama de cerințele tării și a ară
tat că politica economică a Egip
tului este o politică De termen lung.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Ministerul Finanțelor al 
Mexicului a anunfat că în anii 1987 
și 1988 această țară va plăti pentru 
acoperirea serviciului la datoria sa 
externă 23.750 miliarde dolari — in
formează agenția Prensa Latina. Ci
frele confirmă aprecierile mai mul
tor specialiști potrivit cărora creș
terea datoriei externe mexicane va 
continua să afecteze dezvoltarea eco
nomică a tării.

ÎNCHEIEREA primei etape a noii reuniuni
GENERAL-EUROPENE DE LA VIENA

VIENA 19 (Agerpres). — La 
Palatul Hofburg din Viena au luat 
sfîrșit vineri seara lucrările primei 
etape a noii reuniuni a statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare in Europa.

Luind cuvîntui in ultima ședință 
plenară, reprezentantul țării noastre 
a evidențiat importanța deosebită pe 
care România socialistă, președintele 
Nicolae Ceaușescu o acordă înche
ierii cu rezultate de substanță a fo
rumului general-european, care să 
corespundă așteptărilor popoarelor 
continentului, exigențelor edificării 
unui sistem trainic de securitate și 
cooperare in Europa.

De_ asemenea, a spus vorbitorul. 
România se pronunță cu consecvență 
în favoarea convocării celei de-a 
doua faze a Conferinței pentru mă
suri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa, 
includă și negocierea unor

care să 
măsuri

securității si
■>

de dezarmare pe continent.efective . _____  . _... . ._
încheierea cu succes a Conferinței 
de lă Stockholm constituie o de
monstrație a faptului că este posibil 
să se obțină rezultate importante 
chiar și in domeniul militar, atita 
timp cit există voința politică ne
cesară. Aceasta ne 
continuăm eforturile 
tru a edifica bazele reale ale secu
rității pe continent, fiind bine știut 
că nici un fel de securitate nu poate 
fi .concepută în condițiile continuării 
cursei înarmărilor. în ce o privește. 
România va depune și în continuare 
toate eforturile pentru desfășurarea 
în cele mai bune condiții a forumu
lui de la Viena. pentru incheierea sa 
cu rezultate corespunzătoare, a sub
liniat in încheiere delegatul țării 
noastre.

Lucrările reuniunii general-eu- 
ropene de la Viena vor fi reluate ia 
27 ianuarie 1987.

angajează să 
comune pen-

cooperârii
deziderat primordial al popoarelor Europei

In ultimele zile, lucrările reu
niunii general-europene de la Vie
na, care a luat vineri o pauză, 
au prilejuit prezentarea propune
rilor statelor participante. care 
se vor afla, din prima jumăta
te a anului viitor, la baza nego
cierilor pentru adoptarea documen
tului final. Dincolo de unele tonuri 
polemice, pe alocuri acute, dincolo 
de tendințele de a se abate lucrări
le reuniunii pe panta acuzațiilor 
sterile, dezbaterile au evidențiat un 
șir de idei constructive, menite să 
ducă la întărirea colaborării dintre 
țările europene, la crearea unui sis
tem durabil de securitate pe conti
nent.

Dezbaterile din plenul reuniunii, 
ca și din grupul de lucru care se 
ocupă de aspectele militare ale 
securității europene, au reliefat ne
cesitatea asigurării condițiilor pen
tru transpunerea efectivă și consec
ventă in viață a prevederilor docu
mentului încheiat la Stockholm, cit 
și a măsurilor de încredere stipula
te in Actul final de la Helsinki. Nu 
puține delegații au arătat că drumul 
început la Stockholm trebuie conti
nuat, cu atit mai mult cu cit rezul
tatele pozitive obținute reprezintă o 
confirmare a faptului că problemele 
cele mai complexe In materie de 
securitate și dezarmare iși pot găsi 
rezolvarea cu contribuția efectivă a 
tuturor celor 35 de state participante. 
Idei interesante ău avansat in această 
privință unele țări neutre și neali- 

alte state participante, 
in vedere negocierea și 
continuare a unor noi 
încredere, paralel cu 

problemelor legate de

niate, ca și 
idei care au 
adoptarea in 
măsuri de 
abordarea 
reducerea trupelor și armamentelor 
de pe continent. De pildă, s-a pre
zentat o propunere care vizează 
extinderea mandatului conferinței 
pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare, 
astfel încît să includă examinarea 
și adoptarea de măsuri pentru 
reducerea forțelor armate și arma-

mentelor convenționale în Europa. 
România, care așa cum este cunos
cut, a dat o înaltă apreciere rezul
tatelor Conferinței de Ia Stockholm, 
s-a pronunțat, încă din prima zi a 
noului forum general european, pen
tru convocarea, ' în cadrul reuniunii 
de la Viena, a celei de a doua etape 
a conferinței pentru măsuri de în
credere și securitate și pentru dezar
mare. cu un mandat care să permită 
examinarea și negocierea de măsuri 
concrete de dezarmare. între care și 
cele p.rivind reducerea armamente
lor, efectivelor și cheltuielilor mili
tare, lichidarea bazelor militare 
străine, retragerea trupelor de pe 
teritoriile altor state etc.

Concomitent cu aceste aspecte, de o 
atenție aparte s-a bucurat în ’această 
fază a reuniunii din capitala Austriei 
capitolul din Actul final consacrat 
colaborării economice dintre statele 
participante. Evidențiind că raportu
rile economice intereuropene repre
zintă un element esențial al procesu
lui inaugurat la Helsinki, că rezultatele 
obținute pînă în prezent sint departe 
de posibilitățile oferite de economiile 
statelor participante și nu corespund 
angajamentelor asumate prin Actul 
final și prin documentul reuniunii 
de la Madrid, un șir de vorbitori au 
arătat că această stare de lucruri se 
datorește, în primul rînd, practicilor 
discriminatorii și restrictive, bariere
lor tarifare și netarifare, politicii 
sancțiunilor economice. Pentru ree
chilibrarea procesului C.S.C.E.. prin 
acordarea unei atenții, sporite com
ponentei sale economice, se impune, 
după cum s-a relevat în dezbateri, 
căutarea de noi căi si mijloace de 
natură a facilita schimburile comer
ciale și cooperarea industrială dintre 
statele participante și. în primul 
rînd. reducerea și eliminarea trepta
tă a obstacolelor artificiale care se 
mai află încă în calea acestora.

Tara noastră, după cum este cu
noscut. se pronunță pentru convoca
rea unei astfel de reuniuni consacra
te problemelor economice de oe con

tinent. In același timp, pornind de 
la importanța științei și tehnioii in 
dezvoltarea fiecărui stat. România 
s-a pronunțat și se pronunță pentru 
organizarea unei reuniuni europene 
de experți care să examineze și să 
stabilească măsuri și forme noi de 
acțiune pentru intensificarea schim
burilor tehnico-științifice. extinderea 
transferului de tehnologii, asigura
rea accesului neîngrădit Ia cuceririle 
ș,tiinței și tehnicii moderne. Ideea a 
fost primită cu mult interes, după 
cum a stîmit interes și o propunere 
care, apropiindu-se de spiritul con
cepției României, sugera convocarea 
unei reuniuni a savanților din cele 
35 de state participante.

Viu discutate, și nu o dată In spirit 
polemic si de confruntare, au fost 
în aceste săptămini problemele co
laborării in domeniul culturii, edur 
cației. informației și contactelor in
tre persoane. In spiritul poziției sale 
constructive. România a arătat din 
nou că drepturile omului încep prin 
asigurarea drepturilor sale vitale, 
fundamentale la viată, la garantarea 
locului de muncă, a accesului larg 
al tuturor cetățenilor la învătămînt, 
cultură și știință, la asistentă sani
tară.

O opinie larg răspîndită în cercu
rile observatorilor de aici este că 
reuniunea de la Viena poate contri
bui. intr-o manieră semnificativă, la 
reluarea Și întărirea cursului spre 
destindere, la întărirea încrederii și 
colaborării dintre statele participan
te. Aceasta depinde insă, cum s-a 
evidential nu o dată în dezbaterile 
acestei prime faze a reuniunii din 
capitala Austriei, de voința comu
nă a celor 35 de state de a reali
za. dincolo de pozițiile divergente 
care le separă, soluții de natură a 
servi intereselor de pace si înțele
gere ale tuturor popoarelor euro
pene.

Viena
Radu BOGDAN
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