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Bogat bilanț de înfăptuiri
în primul an al cincinalului,
în anii Republicii
LOCALITĂȚILE PATRIEI - EMBLEME ALE CIVILIZAȚIEI SOCIALISTE
„Orașele și comunele patriei noastre au devenit mai înfloritoare și
asigură condiții tot mai bune de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei.
Orice om de bună-credință nu poate să nu constate marile transformări
realizate într-o perioadă foarte scurtă, importantele progrese obținute în dez
voltarea economico-socială, în transformarea pe o bază nouă a tuturor
localităților patriei noastre, demne de epoca construcției socialismului și
înaintării spre comunism".
NICOLAE CEAUȘESCU

ANUL 1986 adaugă fondului locativ al țării încă 140 000 APARTAMENTE
a imprimat procesului dezvoltării noi
dimensiuni, fără precedent. Este pe
rioada cea mai înfloritoare, în care
avîntul economic s-a împletit ar
monios cu repartizarea echilibrată,
judicioasă a forțelor de producție pe
întreg teritoriul țării, ceea ce a
condus la crearea unor centre ur
bane și rurale puternice, in care
oamenii beneficiază de condiții tot
mai civilizate de muncă și viață.
Chipul nou al localităților de azi'
este emblema de prestigiu a epocii
pe care cu toții o numim cu mîndrie
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
„Rdmânia se află în prezent pe
unul din primele locuri în lume în
privința ritmului construcțiilor de
locuințe" — relevă statisticile.
Este meritul istoric al tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat
concepția revoluționară despre dez
voltarea accelerată a tuturor locali
tăților patriei, ca centre unitare
Bocial-economice, strategia sistemati
zării teritoriului, a orașelor și sate
lor. Datorăm secretarului general al
partidului faptul, de o excepțională
Însemnătate, că în prezent dispunem
de un program unitar, științific al
dezvoltării edilitare, că vasta operă
de construcție, de modernizare ur
banistică, este pe deplin corelată cu
celelalte obiective ale progresului
patriei.

• Aproape 90 LA SUTA din actuala suprafața locativâ a
orașelor țării a fost realizată în anii Republicii.
• Din 1947 pînă în prezent s-au construit la orașe și sate
peste 5 MILIOANE DE LOCUINȚE NOI.
• Dintre numeroase exemple, cîteva județe în care con
strucțiile de locuințe au continuat în 1986, în ritm înalt : Con
stanța — 4 950 apartamente, Vilcea — 1788, Satu Mare —
1 744, Argeș - 3 351, Bacău - 2 632, Bihor - 2 461.
• Numărul familiilor care s-au mutat în apartamente noi
în „Epoca Nicolae Ceaușescu" este DE PESTE 6 ORI MAI
MARE decît în cele două decenii anterioare.
® Construcția de locuințe a fost orientată în ultimii ani
spre promovarea unor NORME CALITATIVE NOI : a crescut
ponderea apartamentelor cu confort îmbunătățit, a
sporit
numărul apartamentelor cu 3—4 camere.
O Un proces intens de modernizare s-a înregistrat la sate.
Numai în ultimul cincinal s-au construit aici peste 77 000 de
locuințe.
• Harta edilitară a orașelor șl satelor cuprinde, pe lîngă
noile construcții de locuințe, numeroase edificii social-culturale moderne, așezăminte de sănătate, școli, grădinițe, o pu
ternică rețea de unități comerciale și prestatoare de servicii.
• Pentru actualul cincinal este prevăzut ca alte peste 2
MILIOANE de oameni ai muncii să se mute în case noi.

roșiori de vede :

Oamenii desăvîrșesc o modernă
urbe și se desăvîrșesc și pe ei înșiși

Călătorul ce poposește la
Roșiori de Vede încearcă,
fără îndoială,
o
mare
bucurie în fața frumuseții
orașului. El este tentat să
consemneze
popasul
in
agenda sg sentimentală. Și
să noteze : „O victorie a
spiritului". Dar călătorii
vin, admiră, se bucură și
pleacă. Localnicii insă rămin. Ei privesc orașul in
fiecare dimineață, cind se
grăbesc spre locurile de
muncă. Și, mai cu seamă,
11 privesc și se bucură de
el in ceasurile de răgaz.
De fapt, privesc către ei
Înșiși, către ceea ce sint,
către ceea ce au ' devenit
in anii republicii, mai cu
seamă
in
acești
ani
de
tumultuoase prefa
ceri Înnoitoare ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu". Pen
tru că orașul acesta este o
uriașă oglindă in care lo
cuitorii lui se uită zilnic și
»e văd, fiecare în. parte,
pină în străfundurile fiin
ței sale, dar și toți lao

laltă, așa cum gîndesc, așa
cum muncesc. Orașul este
frumos fiindcă ei înșiși
gindesc frumos. Ideile lor,
sentimentele,, lor, însufleți
rea lor, hărnicia lor se re
găsesc in fiecare clădire

de folos In acest scop. Și
statisticile. Desigur, trecu
tul stăruie și in amintirile
oamenilor. Nu pot fi ui
tate nici străzile noroioase,
nici șirurile de maghernițe
ce constituiau vechiul cen-

ln anii republicii socialiste,
după numai 21 de ani de
la Congresul al IX-lea,
la Roșiori de Vede sint
zece mari întreprinderi in
dustriale. O dată cu am
plasarea noilor obiective

DIN ACȚUALITAȚțA SOCIALISTĂ A ȚĂRII
• reportaje • însemnări •
publică, tn fiecare bloc de
locuințe, in lipia elegantă
a fiecărei străzi, in tot
ceea ce reprezintă farme
cul actual propriu acestei
străvechi localități din ju
dețul Teleorman.
— Străzile.
casele, ne
spune profesorul Constan
tin
Georgescu.
vicepre
ședinte al consiliului popu
lar orășenesc, nu oferi
nici un reper pentru com
parații cu trecutul. Doar
fotografiile ne mai pot fi

tru al orașului. Acest tre
cut nu este prea 'îndepăr
tat, pentru că imaginea
evocată reprezintă urbea
de acum două decenii.
Marea operă de indus
trializare a țării a scos și
acest oraș din amorțeala
ce-i fusese hărăzită. Zes
trea localității număra, in
1965, o făbricuță de ulei,
două mori și un atelier de
luminări. Atît se putuse
acumula în mai multe
veacuri de existență. Acum,

industriale, străvechea urbe
s-a trezit la viață. Au ve
nit, aici, numeroși arhitecți. Mai întiL pe planșete,
apoi în realitate a început
să prindă contur o locali
tate absolut nouă, un oraș
modern, frumos. O cetate
a civilizației socialiste.
Cea mai importantă uni
tate economică din Roșiori
de Vede este întreprinde
rea mecanică de material
rulant. Aici orașul iși eta
lează noile sale preocu

• PREGĂTIREA PRODUCȚIEI
ANULUI VIITOR

Fiecare zi, fiecare ceas care au rămas pînă la sfirșîtul anului — fo
losite din plin, cu randamente maxime în intreaga activitate ecqnomică ! Iată cerința fundamentală a întregii activități productive dirt
această perioadă, așa cum a fost subliniată de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv ai C.C. al P.C.R. în fiecare întreprindere există
posibilități ca rezultatelor bune de pină acum să li se adauge altele
superioare, astfel incit la sfirșitul anului fiecare colectiv să poată ra
porta cu mindrie că și-a făcut din plin datoria, că a realizat în cele
mai bune condiții sarcinile de plan în primul an al actualului cin
cinal.
Totodată, acum trebuie finalizate pînă în cele mai mici amănunte toate
problemele tehnice și organizatorice menite să asigure o exemplară pre
gătire a producției anului viitor. întreaga activitate trebuie astfel orga
nizată îneît să se asigure toate condițiile necesare pentru ca încă din
primele zile ale anului viitor să se realizeze ritmic, integral sarcinile
de plan cantitative și calitative.
Cu conștiința că se încheie un an bun și se pregătește altul șl mai
bun, toți oamenii muncii trebuie să se mobilizeze din plin, să acțio
neze cu întreaga lor pricepere și dăruire, astfel ca sarcinile complexe,
deosebit de importante ale acestei perioade să fie îndeplirffte exemplar
In toate sectoarele de activitate, în toate ramurile economiei naționale.
• Zilele care au rămas pină' la sfirșitul anului să fie transformate
In toate întreprinderile in zile ale producțiilor record 1
• In fiecare întreprindere să se asigure o exemplară organizare a
muncii pentru realizarea integrală a planului la producția fizică, la
fiecare sortiment in parte.
• Toate contractele încheiate cu partenerii de peste hotare să fie
onorate prompt, in condiții de cea mai bună calitate.
x
• Pe șantierele de investiții să se asigure toate condițiile necesare
pentru desfășurarea normală, in ritm susținut a activității pe timp de
iarnă.
• Să fie definitivate neintirziat, pină in cele mai mici amănunte,
măsurile tehnice și organizatorice pentru pregătirea producției anului
viitor.
IN PAGINA A Ill-A: ample relatări ale reporterilor și corespondenților „Seinteii" privind activitatea susținută ce se desiășoară în aceste zile în economie.

SPECIALISTUL DIN AGRICULTURĂ
model de profesionalizate și răspundere
pentru rodnicia pămîntului

APARTAMENTE CONSTRUITE

Peste citeva zile se Încheia pri
mul an al
cincinalului, cel de-al
39-lea al Republicii. Este Îmbucură
tor să constatăm că și în acest an
oamenii muncii de la orașe și sate
au acționat cu hotărire, într-un spi
rit de abnegație, pentru înfăptuirea
sarcinilor de dezvoltare socială și
economică a țării, pentru îndepli
nirea obiectivelor stabilite de partid.
Bilanțul pe care țara și poporul il
prezintă acum in prag de An Nou
se adaugă suitei de realizări obți
nute în anii Republicii, in anii so
cialismului.
Pentru fiecare dintre noi, cetățe
nii României de azi, una din expre
siile cele mai concludente ale pro
gresului, ale prosperității anilor Re
publicii, constituie, fără îndoială,
noua înfățișare a localităților țării.
Transformarea radicală a orașelor șl
Bâtelor — în cele mai multe cazuri
„din temelii" — in ritmuri și la
proporții greu de imaginat in trecut
este o componentă de bază a trans
formărilor de ansamblu ale Româ
niei, o materializare elocventă a po
liticii consecvente a partidului, de
creștere a nivelului de trai.
Cei 39 de ani de Republică au fost
tot atîtea trepte spre o Românie
modernă, spre o nouă înfățișare a
localităților sale. Acest drum a În
scris ca bornă de referință Con
gresul al IX-lea al partidului, care

zilell
pînă la
sfîișitul
anului

• REALIZAREA PLANULUI
PE ACEST AN

pări : perfecționarea orga
nizării muncii, moderni
zarea producției, ridicarea
nivelului tehnic și calita
tiv al produselor, economi
sirea energiei și materiilor
prime, creșterea
eficien
ței economice. înainte de
a intra in vreunul din ate
lierele uzinei, am admirat
o vitrină in care erau gru
pate portretele unor in
ventatori. O sugestivă car
te de vizită. Pentru că este
îmbucurător să cunoști un
colectiv muncitoresc ce îl
așază in frunte pe oamenii
săi cu idei, pe creatori.
Inventatorii ne sint pre
zentați așa cum i-a sur
prins obiectivul fotografic,
care, se înțelege, nu a pu
tut surprinde nici un as
pect din marea bătălie ce
șe dă, aici, pentru ca toți
oamenii să gîndească maf
profund, să învețe să caute

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a V-a)

O analiză atentă a rezultatelor
bune și foarte bune obținute de
multe unități agricole in acest an,
ca și a neajunsurilor din unele locuri
— reflectate in nivelul scăzut al pro
ducției — arată, printre altele, că
activitatea bună sau mai puțin bună
este nemijlocit legată de modul în
care concep, organizează și conduc
procesul de producție, intreaga ac
tivitate cadrele de conducere din
unități, specialiștii. Există, în con
formitate cu prevederile legale pri
vind organizarea producției și a
muncii in agricultură, un cadru care
permite specialiștilor din unitățile
agricole să-și manifeste larg, din
plin priceperea și Inițiativa, cadru
care trebuie folosit de specialiști șl,
in același timp, respectat intru to
tul de către toți cei care sint in
legătură nemijlocită cu activitatea
din unitățile agricole. Organizarea
concretă a producției șt a muncii,
corectitudinea în aplicarea tehnolo
giilor stabilite pentru flecare lu
crare, pentru flecare sector
sint
răspunderi directe ale lngineruluișef de unitate, ale celorlalte cadre
tehnice. Normele agrotehnice gene
rale pentru anumite culturi, pentru
anumite zone stabilite de organele
agricole centrale și județene trebuie
să fie întotdeauna aplicate în con
formitate cu condițiile specifice ale
fiecărei zone, ale fiecărei sole și
parcele.
Sint zeci și sute de exemple care
arată că acolo unde specialiștii și-au
asumat răspunderea tehnică, iși în
deplinesc răspunderea de a aplica
cele mai potrivite tehnologii, cele
mai potrivite procedee, unde alături
de inițiativa și profesionalitatea lor
s-au adăugat experiența și pricepe
rea lucrătorilor din unitățile agri
cole — țărani cooperatori, mecaniza
tori etc. — rezultatele au fost bune,
au fost pe măsura efortului depus.
Ceea ce îi recomandă pe acești oa
meni ca buni specialiști, ca buni
conducători ai unităților de care
răspund este Înțelegerea exactă a
faptului că normele agrotehnice, cu
caracter general, tehnologiile reco
mandate de organele și de literatura
dg specialitate sint gîndite. inter
pretate și adaptate la specificul
unității în care iși desfășoară activi
tatea. Transformările profunde pe
care le presupune noua revoluție
agrară, îmbunătățirile ce se cer adu
se proceselor de mecanizare, de chi
mizare, celorlalte elemente ale pro
cesului de producție agricolă nu pot
fi realizate decît de oameni cu o
înaltă pregătire profesională, care
iși gindesc in mod creator munca,
oameni care iși consacră toate efor
turile și priceperea pentru a face
pămintul cit mai roditor. Și trebuie
spus, o probează faptele și rezulta
tele muncii lor, că in agricultura
noastră sint tot mai mulți asemenea
oameni, specialiști care au contri
buit la realizarea acelor recorduri
ce depășesc cu mult -și cele mai
optimiste previziuni ale lucrătorului
agricol de numai cu un deceniu in
urmă.
Competenta profesională a multor

Producție fizică
peste prevederi
în perioada care a trecut din.
acest an, în unitățile industriale și
pe șantierele de construcții din Me
hedinți s-au materializat numeroa
se măsuri tehnico-organizatorice
menite să ducă Ja creșterea mai ac
centuată a productivității muncii.
Pe această bază, in perioada care a
trecut din primul an al actualului
cincinal, la nivelul județului s-au
obținut, peste prevederile de plan,
574 tone masă cuarțoasă, 15 vagoa
ne marfă echivalente pe 4 osii, o
șalandă de 600 mc, pompe centri
fugale în valoare de 22,5 milioane
lei, confecții textile și alte produse
necesare economiei naționale și
cerute la export. Cu realizări din
tre cele mai bune se înst^u pînă
acum întreprinderea de construcții
navale și prelucrări la cald. între
prinderea de confecții „Porțile de
Fier". întreprinderea mecanică de
armături și pompe. Combinatul
pentru prelucrarea lemnului din
Drobeta-Turnu Severin. întreprin
derea minieră. Șantierul naval și
întreprinderea textilă „Cazanele"
din Orșova. (Virgiliu Tătarul.

cadre șl specialiști a fost probată șl
în acest an de rezultatele, remar
cabile obținute în unitățile in care
iși desfășoară activitatea, unități din
rindul cărora se detașează acelea
care aif fost distinse cu înaltul titlu
de „Erou al Noii Revoluții Agrare",
în contrast cu activitatea de înaltă
ținută profesională a acestora se
află atitudinea de suficientă, spiritul
funcționăresc al unor cadre de con
ducere și specialiști dispuși mal de
grabă să justifice ceea ce nu.poata
fi șl nu trebuie justificat : lipsa de
inițiativă datorată nu rareori slabei
lor pregătiri profesionale. în această
ordine de idei trebuie mai ferm
combătute două tendințe care, deși
par diametral opuse, sint în esență
de aceeași natură, și mai ales conduc
la aceleași rezultate negative. Pe de
o parte, există tendința unor con
duceri de unități și specialiști care,
prevalîndu-se de existenta unor in
strucțiuni de ordin general; nu-și
bat capul in a discerne. în a alege,
in a adapta la condițiile specifice
ale unității acele variante de soluții
care să ducă la obținerea unui efect
economic maxim. Este cazul condu
cătorului sau specialistului comod,
dispus mai degrabă să copieze me
canic pe teren indicațiile de pe
hîrtie. să aplice necritic tehnologii
care oricît ar fi de înaintate nu se
pot adopta oriunde, nu pot da ace
leași rezultate în orice condiții, in
orice» zonă sau unitate agricolă. Ade-.
seori, aplicînd mecanic tehnologii
neadecvate condițiilor de sol, de cli
mă ale unității în care lucrează, la'
vremea bilanțului ei caută să justi
fice nerealizările. de fapt lipsa de
efort, de inițiativă și uneori incom
petența. pe seama... respectării în
tocmai ă unor instrucțiuni de ordin
general. Cit de păgubitoare pentru
progresul agriculturii sint aceste

manifestări de „cumințenie" rezultă
și din rezultatele slabe pe care le în
registrează unitățile în care lucrează.
Există, pe de altă parte, o altă
tendință chiar din partea unor spe
cialiști, fie de la consiliile agroindus
triale. fie de la organele agricole
județene, care sub pretextul întăririi
disciplinei tehnologice, respectării
stricte a disciplinei de plan obligă
specialiștii și cadrele de conducere
din unități să aplice mecanic tehno
logii care vin în contradicție cu ce
rințele unei agriculturi raționale, cu
normele agrotehnice sanitar-veterinare, cu situația concretă din uni
tate. Asemenea.manifestări duc prac
tic la anihilarea inițiativei specialiști
lor respectivi, duc in ultimă instan
ță la slăbirea răspunderii conduceri
lor unităților, pentru că, se știe, este
mal ușor să spui atunci cind rezul
tatele șî'nt necorespunzătoare : „așa
ni s-a spus, așa am făcut" sau „eu
am aplicat ceea ce mi s-a cerut, ceea
ce am fost obligat să aplic". Autori
tatea, prestanța conducătorului de uni
tate , ale specialistului le dau munca
lor, gîndirea lor înaintată. Dar In
același timp le dă șl respectul de
care trebuie să se bucure el din
partea celor ce-i îndrumă și le con
trolează activitatea, din partea tutu
ror celor care au legătură nemijloci
tă cu activitatea din agricultură. Ro
lul organelor agricole județene, ca
și al specialiștilor de la consiliile
agroindustriale nu este de a supune
unei tutele mărunte cadrele de con
ducere din unități, specialiștii din
agricilltură, ci în primul rînd de a-1
ajuta să găsească cele mai bune so
luții și cele mai potrivite tehnologii,
de a-i stimula și încuraja în efortul
lor spre o organizare cit mal bună,
de a-i îndemna să gîndească cit mal
(Continuare in pag. a IlI-a)

Ritmurile orașului
înaintând nu mult
menii se prăpădeau de
pe șoseaua ce se bi
ris imaginîndu-și cum
furcă din drumul na
unii ar urla în șir pe
țional Ploiești — Bu
durata anunțată, nu
zău spre stingă, ime
mai că Urlații n-au adiat
ce-ai
depășit
vut și nu au tren !),
podul (nou) de peste
cei care treceau spre
Cricovul Sărat, te înPloiești sau veneau
tîmpină densitatea ur
coborau aici din „rată"
bană a Urlaților, fost
preț de cîteva minute,
tîrg de provincie, să
cit să fumeze o țigară.
rac. prăfuit și cu o
Cam ăsta era orașul și
viață inexpresivă cindcam aici se învirteau
va. înființarea după
interesele față de el.
război a unui liceu in
Asistăm, fără a ne
localitatea care nu era
fi propus în prealabil;
decit o haltă a rate
la o discuție în biroul
lor ce veneau din
secretarului comitetuspre satele sărace ale
Văii Cricovului Sărat
(Chiojdeanca, Apostolache, Sîngeru, Lapoș,
Salcia) e înviorat oa
recum interesul pen
tru
orașul
(oraș ?)
lui orășenesc de partid.
care oferea o șansă de
Ion Burada. Sint de
emancipare
școlară
față Gheorghe Boscopiilor
de
țărani.
cosnea, secretar ad
Prea puțin însă pen
junct cu probleme de
tru a cataliza viața apropagandă al acelu
jezării. neconcludentă
iași comitet de partid,
încă din punct de ve
Ion Stătescu, vicepre
dere economic, fără a
ședinte al consiliului
oferi nimic cită vreme
'popular, Ion Amuza,
chiar bătrîneie sonde
directorul Filaturii de
ce pompaseră fără osbumbac Urlați. Ulti
tenire din dealuri și
mul prezintă o situa
înainte și după război
ție legată de reparti(și-n timpul războiu •’‘Tia apartamentelor în
lui !) abia mai dădeau
blocurile
nou
con
țiței într-o zi cit mulgi
struite pentru munci
lapte de la o capră
torii și specialiștii în
costelivă. Straturile la
treprinderii. Sint pro
care
se
ajunsese
bleme ? Nu. Mal mult
atunci cu forajul etau
de 150 de familii de la
secătuite printr-o ex
filatură au primit lo
ploatare irațională, acuință din fondul de
buzivă,
lipsită de o
stat. între cei de cuminimă . responsabili
rînd mutați : inginera
tate pentru ceea ce va
Octavia Nohai, repar
fi mai tirziu. Iată pen
tizată aici, inginera
tru ce orașul-haltă de
Angelica Piciu, filavenise subiect de glutoarea Elena Radu
mă navetistă (un po(soțul este ajutor de
“'sibil impiegat de tren
maistru in întreprin
ar fi anunțat noua odere), Romelia și Ion
prire și durata de sta
Preoteasa, Rodica și
ționare a trenului —
Ion Gherghel, oamfeni
„Urlați — cinci minu
al muncii de la între
te. vă rog!" — și oa
prinderea — una din

ÎNSEMNĂRI

tre cele mai moderns
din țară de acest pro
fil — dată in folosință
în urmă cu două cin
cinale.
Discuția lunecă apoi
spre probleme de pro
ducție. Notez, cu aten
ție. Unitatea producă
în-valoare de 152 mi
lioane pe ah. dar iși
va dubla in viitor ca
pacitatea. încă 500 de
noi locuri de muncă
vor fi create, adăugîndu-se Celor aproape o
mie existente acum.
Planul la toți indica
torii ,ă fost realizat și
depășit ; deci unitatea
lucrează, cum s-ar
zice. în contul lui 1987.
Productivitatea a cres
cut în acest an, în
urma unor măsuri
complexe de natură
tehnologică, dar în
cele din urmă de na
tură umană, vizînd
gradul de implicare și
responsabilitate
ale
fiecărui om al muncii
— cu 5 la sută. Se are
în vedere o creștere a
fineții firelor, se au în
vedere
modernizări
din mers ale produc
ției, cu toate că, măr
turisim, totul ni s-a
părut modern, strălu
citor,
impresionant
prin organizarea rigu
roasă a spațiului.
Am surprins, iată, o
secvență a noii vieți a
orașului. Ritmul aces
tei noi vieți iși are ca
punct de pornire anul
1965, an care, după
Congresul al IX-lea al
partidului, a însemnat
deschideri fără prece
dent în întreaga viață

Lucian
AVRAMESCU
(Continuare
în pag. a IV-a)
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Răspundere maximă pentru realizarea
lucrărilor de modernizare in zootehnie
Sectorul zootehnic, ca de altfel în
treaga agricultură bihoreana, înre
gistrează in acest an rezultate supe
rioare celor din anii precedenti, fapt
atestat atît de creșterea efectivelor
de animale, eît si de producțiile ob
ținute. Desigur, aceste rezultate sint
în primul rind urmarea firească a
situării problematicii acestui sector
între principalele preocupări ale
comitetului județean de partid, ale
organelor și organizațiilor de partid
de la sate. încă de la începutul anu
lui, pentru redresarea zootehniei,
pentru creșterea aportului ei la reali
zarea programelor de autoaprovizionare, la sporirea contribuției județu
lui la fondul de stat, sub conducerea
comitetului județean de partid a fost
întocmit și adoptat un amplu pro
gram de măsuri tehnico-organizatorice. între prioritățile acestuia, ală
turi de realizarea efectivelor-matcă,
îmbunătățirea calității acestora, creș
terea producțiilor la fiecare specie,
asigurarea unei baze furajere co
respunzătoare, perfecționarea pregă
tirii specialiștilor si lucrătorilor, un
loc distinct l-a ocupat acțiunea de
modernizare a adăposturilor pentru
animale,.
— Cum era și firesc, în organi
zarea șl desfășurarea acestei acțiuni
am pus accentul pe cunoașterea în
amănunțime a situației sectoarelor
zootehnice din unitățile agricole, pe
evaluarea lucrărilor necesare pentru
modernizarea fiecărei ferme în parte,
în funcție de cerințele imediate și
de dezvoltarea lor în perspectivă,
pe dimensionarea forțelor materiale
și umane care să concure la îndepli
nirea obiectivelor prevăzute și. mai
ales, pe urmărirea riguroasă a rea
lizării acestor programe în raport cu
termenele și responsabilitățile stabi
lite — ne spune tovarășul loan Vulturar, secretar al comitetului jude
țean de partid. Experiența ne-a do
vedit însă că. oricît de bune ar fi
fost aceste planuri, traducerea lor
în viață putea fi asigurată numai în
măsura în care organele și organi
zațiile de partid se implicau ne
mijlocit, cu toată răspunderea. în
realizarea lor, în mobilizarea comu
niștilor. a tuturor forțelor la în
făptuirea exemplară a prevederilor
acestora.
Ce relevă faptele 7 Intîi de toate
că stabilirea obiectivelor în fiecare
fermă a însemnat o adevărată ana
liză la fata locului, cu toti fac
torii interesați, a situației exis
tente, analize desfășurate într-un
puternic spirit de combativitate, de
exigență și responsabilitate. Nu în
puține locuri analizele au scos la
iveală superficialitatea și automulțumirea unor conduceri de unități
care au tolerat țni la rînd situații
Inadmisibile în zootehnie. Si ceea ce
era mai important, problemele au
fost dezbătute în prezența tuturor
— a lucrătorilor din acest sector, a
specialiștilor, a cadrelor de răspun
dere din fiecare unitate — creîndu-se o opinie de masă împotriva
neajunsurilor. In același timp, aceste
analize au însemnat. în fapt, o largă
consultare asupra necesităților și
posibilităților de dezvoltare în per
spectivă a sectorului zootehnic din
fiecare unitate, un prilej de asumare
a unor răspunderi sporite pentru so
luționarea problemelor. ..Inventarie
rea" stării de fapt, corelată cu
obiectivele propuse, avea să se re
găsească cuprinzător în fișa de lu
crări întocmite pe fiecare unitate.
Toate acestea au fost apoi amplu
dezbătute in adunările generale ale
organizațiilor de bază din fermele
zootehnice, în plenarele comitetelor
comunale de partid, unde ș-au sta
bilit planuri de măsuri cu ’ termene
și răspunderi precise pentru fiecare
lucrare. Principalul cîștig al acestor
dezbateri a fost, după cum remarcau
președinții cooperativelor agricole de
producție din Salonta și Valea lui
Mihai, cel educativ. Pentru că oa
menii au înțeles mal profund avan
tajele pe care le prezintă lucrările
de modernizare pentru dezvoltarea
viitoare a acestui important sector.
Un alt cîștig a fost acela că acțiu
nea a stimulat sporirea spiritului de
Inițiativă al oamenilor. în special în
valorificarea rezervelor existente în

în repetate rînduri s-a subliniat
că domeniul atît de important și
cuprinzător al serviciilor publice nu
poate
face abstracție de cerința
imperioasă ce se ridică în fața
tuturor sferelor vieții sociale —
realizarea unei calități noi, superi
oare a muncii. Cerința este ca in
toate serviciile publice să crească
hotărît calitatea activității, printr-o
mai mare competență, operativitate,
conștiinciozitate, spirit de răspunde
re, inițiativă, ordine și disciplină.
în cadrul serviciilor publice, o
pondere importantă revine institu
țiilor și oficiilor care au obligația
să elibereze diferite acte și documente
solicitate de cetățeni, potrivit nor
melor și procedurilor legale. Cerința
calității în acest domeniu este cu atît
mai imperioasă cu cît se constată
persistența unor practici birocratice,
cazuri de neglijență și superficiali
tate, mergînd pină la solicitarea de
„mici atenții", ca un fel de „primă"
pentru servicii ce intră în obligația
— retribuită ! — a funcționarului
respectiv. Stări de lucruri ce trebuie
curmate cu hotărire.

Eliberarea actului public —
o îndatorire, nu o... favoare
„Zeci de drumuri inutile, sute de
telefoane... Cînd totul s-ar fi putut
rezolva pe loc. în cel mult citeva
zile... Este normal 7“ — se întreabă,
într-o scrisoare, cititoarea noastră
Viorica Roșu din Arad.
Despre ce este vorba 7 Autoarea
scrisorii a fost încadrată în 1975 Ja
Școala generală din Nădab. iar în
1982 si-a întrerupt activitatea
(cu
consimtămîntul ambelor părți) pen
tru creșterea copilului. Cind copilul
a aiuns la vîrsta grădiniței, respec
tiva mamă s-a prezentat pentru re
încadrare. Numai că. solicitîndu-și
carnetul de muncă, a constatat că
acesta lipsește. Cei de la școală
(sau de la inspectoratul județean)...
uitaseră să i-o alcătuiască. Petițio
nara a fost îndreptată pentru ob
ținerea acestui document la... Liceul
industrial din Chișineu Criș. De ce
această „alambicare" 7 Nu
cumva
pentru a se voala actul de crasă
neglijență al celor care au lăsat,
ani buni, un om al muncii fără...
carnet de muncă 7 Directorul li
ceului industrial spre care a fost
îndrumată petiționara. Alexandru
Ruja, a găsit timp de doi ani de zile
diferite .argumente". aminind*si tărăgănind întocmirea actului. în sfirsit. a trimis petiționarei un răspuns
(nr. 143), prin care o invita să se
prezinte la liceul respectiv pentru
completarea și încheierea documen
tului. Sfîrșit de peregrinări 7 O,

fiecare unitate ; ca atare. în nu pu
ține unități efortul propriu s-a dove
dit a fi decisiv, modernizarea ferme
lor zootehnice efectuîndu-se. practic,
in regie proprie.
Concludent in acest sens este exemplul C.A.P. Călacea. „Sectorul
zootehnic — ne spune Flore Bocșe,
președintele cooperativei — repre
zintă aproape 60 la sută din pro
ducția globală a unității noastre. A
fost cît se poate de firesc ca atît
organizația de partid, cit și conduce
rea- unității să acorde toată atenția
lucrărilor de modernizare. De fapt,
încă din septembrie, noi am finali
zat toate lucrările prevăzute pentru
acest an : repararea și curățirea adăposturilor. a instalațiilor de ali
mentare cu apă și de evacuare a
dejecțiilor, revizuirea ușilor, a fe

într-un asemenea cadru, factorii im
plicați — activiști de partid, cadre
de conducere din unitățile agricole,
din întreprinderile de construcții și
industriale — au raportat în mod
concret despre îndeplinirea sarcini
lor ce le reveneau din program.
O asemenea practică a avut drept
efect intervenția operativă pentru
înlăturarea unor neajunsuri, pentru
rezolvarea unor situații care, din
diferite motive, generau restanțe in
realizarea lucrărilor. Este, bunăoară,
cazul stărilor de lucruri surprinse
în cadrul activității de control la
cooperativele agricole de producția
Tețchea. Tulea. Aușeu, Marghita,
Chișlaz, Cefa. Sînnicolau Român, Săcueni. Asociația economică intercooperatistă Sălacea, precum și Intr-o
serie de ferme ale trustului județean

Din activitatea organelor și organizațiilor
de partid din județul Bihor
restrelor șl plafoanelor etc. Șl toate
aceste lucrări au fost făcute cu
brigada noastră de meseriași. Drept
rezultat, numai economiile de ma
noperă realizate pe această cale se
ridică la 1,5 milioane lei". Aceste
rezultate au constituit de altfel și
argumentul schimbului de expe
riență organizat aici, din inițiativa
comitetului județean de partid, cu
secretarii comitetelor comunale de
partid, cu un mare număr de specia
liști, din zootehnie. Nu este Insă vorba
de un caz singular. în scopul cunoaș
terii și generalizării experienței po
zitive acumulate în diferite unități,
in acest an au avut loc schimburi de
experiență și la cooperativele agri
cole de producție Salonta, Valea lui
Mihai și Sîntandrei.
Ce au demonstrat aceste acțiuni 1
în primul rind, că în fiecare uni
tate reușita realizării lucrărilor de
modernizare prevăzute depinde ne
mijlocit de spiritul de inițiativă al
comuniștilor, al specialiștilor, al tu
turor lucrătorilor in valorificarea re
surselor locale, de modul concret in
care fiecare organizație de partid
acționează pentru mobilizarea exem
plară a tuturor forțelor existente la
înfăptuirea în termenele prevăzute,
a tuturor lucrărilor de modernizare,
în al doilea rînd. că întreagă aceas
tă activitate nu se poate rezuma, to
tuși, numai la forțele existente in
unitățile agricole respective. Acolo
unde încă din această primă etapă
era necesar un volum mai mare de
lucrări — și astfel de situații au fost
multe — s-â simțit nevoia constitui
rii unor grupe de sprijin, alcătuite
din activiști de partid și de stat,
specialiști de la organele agricole
județene, precum și participarea
unor forțe din unitățile industriale
ale județului. Importanța economică
și .complexitatea acestui program,
dezbătut și adoptat într-o plenară
a comitetului județean de partid
cu activul din agricultură — care
prevedea un volum de lucrări de
peste trei ori mai mare decît cel
prevăzut în planul de modernizări
stabilit inițial pentru 1986 — au
impus constituirea unui comanda
ment coordonat de un secretar al co
mitetului județean de partid. In al
treilea rînd, un rol hotăritor în această acțiune l-a avut controlul
permanent asupra realizării lucrări
lor prevăzute în planul fiecărei uni
tăți. Astfel, comitetele comunale de
partid au analizat săptămînal, la
fața locului, cu toți factorii impli
cați, stadiul lucrărilor, urmărindu-se
respectarea termenelor, iar. lunar,
aceste probleme au.figurat pe agenda
birourilor de coordonare a activită
ții politico-organizatorice din consi
liile unice agroindustriale. Tot cu
aceeași frecvență. în ședințe de birou,
de secretariat, a fost analizat —
pe baza concluziilor desprinse din
activitatea- colectivelor de îndrumare
și control, a grupelor de sprijin —
modul în care se înfăptuiește pro
gramul adoptat, luînd de fiecare
dată măsurile ce se Impuneau.

I.A.S. (Lunga.su de Sus. Sărând),
unde, după o perioadă în care
lucrările e-au desfășurat In bune
condiții, situația a Început să
treneze șl, practic, n-au trecut pragul
jumătăților de măsură nici beneficia
rul, nici constructorul, nici grupele
de sprijin. Pentru tergiversarea lu
crărilor, pentru superficialitatea ma
nifestată. cei vinovați au fost sanc
ționați sau schimbați din funcție
(Marghita,
Galoșpetreu, Asociația
intercooperatistă Sălacea etc.), ca
zurile respective fiind dezbătute In
comitetele de partid, tn adunările
generale ale organizațiilor de bază
din unitățile respective, în secreta
riatul comitetului județean. In ca
drul instruirii cu activul de partid.
Măsurile luate în urma controale
lor au dus la redresarea neîntîrzlată
a unor astfel de situații.
Notabil este faptul că în majorita
tea covîrșitoare a unităților agricole
din județ — dintre care se remarcă
cooperativele agricole de producție
din comunele Nojorid, Valea lui
Mihai, Drăgănești, Popești, Sînmartin, Brusturi. Cociuba Mare, Tarcea.

nu ! Căci la sfirșitul
răspunsului,
același director adaugă : „Mențio
năm că Școala generală Nădab a \
fost încredințată cu ducerea Ja în
deplinire a dispoziției ISJ nr. 118/
1982 (privind eliberarea carnetului de
muncă — n.n.) si nu Liceul indus
trial Chișineu Criș" (?!).
încotro s-o apuce petiționara 7 Iar
spre liceul industrial unde era in
vitată sau din nou spre școala din
Nădab. căreia îi fusese „încredințată
ducerea la îndeplinire" 7 Dacă di
rectorul știa de respectiva „încredin
țare" din 1982. de ce nu l-a spus
încă' de atunci petiționarei, purtînd-o
pe drumuri ? Un lucru este cert :

solicitate instituții în domeniu —
notariatul județean de stat. Clădire
nouă, o încăpere, spațioasă pentru
public, cu mese de scris si scaune.
Unul sau doi funcționari fac un fel
de „preselectie" a solicitărilor, canalizîndu-le spre biroul indicat, spre
a nu se crea aglomerări inutile.
Poate tocmai de aici lipsa clasicului
ghișeu care îi separă ne cetățeni de
funcționari. Solicităm o
lămurire
asupra unei succesiuni (fictive !) din
1975 si sîntem îndrumați spre no
tarul principal (Georgeta
Gaube).
Iar dacă a apărut o mică „compli
cație" (lămurirea cerută presupunea
cercetarea arhivelor, iar respectiva

0 NOUĂ

Simbăta, Lunca șl altele — sub con
ducerea organelor și organizațiilor
de partid, comuniștii, toți oamenii
muncii de la sate au acționat cu
perseverență și fermitate pentru
efectuarea la termenele stabilite a
lucrărilor de modernizare menite
să asigure un flux tehnologic
optim în fermele zootehnice. Chiar
și o simplă trecere în revistă a re
zultatelor obținute confirmă aceasta.
Să exemplificăm : consolidări adă
posturi : plan — 40. realizat — 130 ;
alimentare cu apă la nivel constant:
prevăzute — 30 grajduri, efectuate
— 154 ; maternități-creșe : plan —
600 locuri, amenajate — 4 350 locuri;
fînare : planificat — 1 000 tone ca
pacitate, realizat — 13 800 tone ;
platforme siloz : plan — 1 000 tone
capacitate, realizat — 15 000 tone ;
padocuri : preconizat — 10 000 mp,
executat — 42 000 mp; drumuri-alei:
plan — 10 000 mp. realizat — 40 000
mp ; instalații pentru preparat fu
raje : planificat — 3. realizate — 76.
Pe ansamblu, un volum de lucrări
de peste 110 milioane lei (din care
70 milioane lei lucrări de construcții-montaj), aproape dublu față de
planul pe 11 luni.
Desigur, acțiunea continuă. Noua
etapă, eșalonată pe parcursul anului
viitor, include în principal extinde
rea numărului maternităților-creșe,
a instalațiilor pentru preparat furaje,
amenajarea unor filtre sanitare, ves
tiare și altele.
Producțiile obținute inclusiv în
acest ultim trimestru al anului in
zootehnia județului, creșterea sub
stanțială a livrărilor la fondul de
stat evidențiază un reviriment în
sectorul creșterii animalelor și, în
egală măsură, rezerve ce se cer în
continuare și mai susținut valorifi
cate. Ceea ce, alături de marile sar
cini ce stau în fața sectorului zooteh
nic în anul 1987. izvorîte din măsu
rile stabilite de recenta plenară a
C.C. al P.C.R. privind înfăptuirea
noii revoluții agrare, oferă organelor
și organizațiilor de partid din satele
județului Bihor un larg cîmp de ac
țiune. de manifestare maximă a răs
punderii, pentru modernizarea lucră
rilor în zootehnie.

AI. PINTEA
Ioan LAZA

Unități turistice de mare atracție

în
binecunoscuta
stațiune
Sovata se
află hanul „Ursul Ne
gru", unitate de ca
tegoria I. cu 80
de
locuri de cazare în
camere cu
încălzire
centrală și un restau
rant
cu peste 400
locuri la mese. Hanul
„Praid", din
locali
tatea Praid. dispune
de camere conforta
bile și de restaurant
cu peste 300 locuri.
La, rîndul său. hanul

„Izvorul
Mureșului",
din stațiunea cu ace
lași nume din județul
Harghita, pe drumul
național
Brașov —
Toplița. dispune de
foarte bune condiții de
cazare și masă, ca și
hanul „Cheia" din ju
dețul Prahova, pe șo
seaua Ploiești — Cheia
— Brașov, si hanul
„Bran" din județul
Brașov, pe drumul
național Brașov — Pi
tești.

Agenția de turism
din București, str. 13
Decembrie nr. 26 (te
lefon 14 52 09). asigură
rezervarea de locuri
la aceste unități ca și
la alte hanuri, hote
luri și cabane ampla
sate pe diferite trasee
și în stațiuni balneoclimatețice ale țării.
în fotografie : ha
nul Bran din județul
Brașov.

Rezumînd deci, pe Înseamnă „nor
mal" în activitatea notariatului res
pectiv 7 • organizarea spațiului in
cit să se evite supărătoarele aglo
merări • o continuă îndrumare „in
flux" a cetățenilor spre funcționarul
autorizat să rezolve respectiva ce
rere • trecerea fiecărui lucrător al
notariatului, cu rîndul. prin toate
verigile de activitate pentru o polipregătire • instruirea funcționarilor
incit. în caz de lipsă a unuia, el să
poată fi oricînd înlocuit • anali
zarea zilnică a cazurilor deosebite
ridicate de solicitanti. Rezultatul
acestor măsuri sî al altora 7 Nu
mărul reclamațiilor la adresa nota-

Timpul cetățeanului este și timpul societății

O statistică recentă din municipiul'
Brăila arăta că aici se înregistrează
anual circa 300 000 de cereri (privind
eliberarea unor acte, adeverințe, au
tentificări ; pînă la data documen
tării se înregistraseră 5720 nașteri,
1 700 căsătorii, 1 995 decese, 6 000 ac
te pierdute etc. etc.). Covîrșitoarea
maioritate a solicitărilor de diferite
acte, copii, adeverințe au primit Răs
punsuri prompte, în spiritul legii, cu
solicitudine fată de petiționari. în
tr-un cuvint. activitate normală.
Ce înseamnă insă acest „normal”,
despre care, de obicei, nu se prea
vorbește 7 încercăm să
descifrăm
această noțiune la una din cele mai

9

din județele țării

O comuna in pragul urbanizării
Cea mal arătoasă dintre locali
tățile județului Bacău situate in
zona colinară din stînga Șiretului
este comuna Podu Turcului. în ul
timele două decenii, în peisajul
edilitar-gospodăresc al acestei așe
zări, ca și în structura sa econo
mică s-au petrecut adînci trans
formări, localitatea aflîndu-se acum
în pragul urbanizării.
— Majoritatea propunerilor, fă
cute de cetățeni la începutul ac
tualei legislaturi au devenit reali
tate — ne spunea Nicolae Arhip,
primarul comunei, în drum spre
cartierul „Zeletinul de Jos", unde
un mare număr de oameni lucrau
la regularizarea pîrîului Podeasa.
Mergînd, primarul arăta cu mîna
într-o parte și cealaltă a străzii
principale : „Clădirea cea mare,
impozantă, este a spitalului cu 200
paturi și cu policlinică. Vizavi, este
noua sală de sport a liceului agro
industrial. în dreapta, centrala te
lefonică automată, iar blocurile de
locuințe din față numără peste
260 apartamente. în partea de sud
a comunei s-a extins rețeaua de
canalizare, iar înspre sediul con
siliului popular, cea de aducțiune
a apei."
De la Podeasa am trecut prin
piața agroalimentară. unde oamenii
săpau canale de scurgere și con
struiau podețe, apoi prin zona in
dustrială, unde se amenajau tro
tuare. Da, prin zona industrială,
pentru că acum există Ia Podu
Turcului șl așa ceva.. Printre uni
tățile industriale, in care lucrează
un mare număr de oameni din

Un nou spital

CALITATE IN ACTIVITATEA Șl COMPORTAREA FUNCȚIONARULUI PUBLIC !

Noua calitate a muncii
implică nu numai înlăturarea
unor neajunsuri...

■9

localitate și din comunele Înveci
nate. se numără fabrica de trico
taje și fabrica de mobilă, ale că
ror produse sint cunoscute și peste
hotare, cea de vinificație. stațiunea
de mașini și tractoare, numeroase
unități da Industrie mică. Le stau
alături ferme ale Întreprinderii
agricole de stat și cooperativei
agricole de producție. Să adăugăm
acestora cele 8 școli, 4 cămine cul
turale, biblioteci și alte obiective
sociale
și
edilitar-gospodăreștl
construite prin munca harnică a
oamenilor. La propunerile lor, ce
tățenii participă astăzi la înălțarea
unor noi blocuri de locuit, la ex
tinderea rețelei electrice, la extin
derea pepinierei silvice care ur
mează să asigure obținerea pe plan
local a întregii cantități de puieți
necesare pentru refacerea patrimo
niului silvic comunal, pentru Îm
pădurirea de noi terenuri degra
date. improprii agriculturii.
Sint toate acestea preocupări
gospodărești Intr-o localitate ru
rală unde clndva nu se tntlmpla
nimic, dar care bate azi la poarta
urbanizării.
— Firește, «punea Vasile Mi
halache, președintele cooperativei
agricole de producție, cu toții do
rim să aducem cît mai aproape
data cind localitatea noastră va
căpăta statut de oraș, dar acest
lucru nu trebuie să ne apară ca
un act administrativ, ci ca o în
cununare a muncii noastre, a efor
turilor depuse tn acest sena. Iată
de ce am propus ca să ieșim cu
toții să extindem rețeaua de apă
tn cartierul nostru, să pletruim

arterele laterale pe care se cir
culă greu toamna și primăvara și
să contribuim la amenajarea par
cului de recreare și odihnă din
centrul comunei.
Propuneri gospodărești, chibzui
te. sosesc tot timpul la consiliul
popular. „Numărul copiilor
din
comuna noastră crește mereu, Iar
mamele sint tot mai ocupate. Iată
de ce este necesară o grădiniță cu
program prelungit. Cred că prin
contribuția noastră și cu sprijinul
statului vom putea să o realizăm
in viitorii ani". (Alexandru Tlhoc).
„Actuala clădire a autogării este
necorespunzătoare. Aș propune să
ne aducem contribuția la înălța
rea unei construcții care să cores
pundă noilor cerințe”
(Gheorghe
Ghiugan). Al ți cetățeni au propus
să se extindă rețeaua de alimen
tare cu apă a unităților economi
ce și social-culturale din satul
Căbeștl.
O remarcă demnă de reținut
făcea Ion Grigoraș, secretarul bi
roului executiv al consiliului popu
lar comunal : Nici unul din oel
care au venit cu propuneri nu a
spus „trebuie să se facă” ; cu toții
s-au angajat să participe nemij
locit la înfăptuirea celor gîndite șl
plănuite. Firesc, pentru că tot ceea
ce Înfăptuiesc prin munca lor este
In folosul lor, pentru ca localita
tea lor să se numere dt mal curînd In rîndul celor mai puternice
centre agroindustriale din țară.

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scintell*

PRAȘTIE :

CALITATE IN SERVICIILE PUBLICE ÎNSEAMNĂ Șl 0 NOUĂ

respectivele unități, depinzînd de
Inspectoratul școlar județean Arad,
nu-și fac datoria, se sustrag unor
obligații legale, șicanind oameni
fără a-și primi sancțiunea dras
tică meritată ! Așteptăm de la res
pectivul inspectorat măsurile concre
te pe măsura gravității faptelor, care
să ajute,la curmarea hotărîtă a unor
asemenea stări de lucruri.

Din noile construcții ale orașului Medgidia

funcționară trebuie să plece. In vir
tutea obligațiilor, la un domiciliu
sure a verifica o succesiune) aceasta
s-a rezolvat pe loc : am primit un
bon precizînd ora la care să ne pre
zentăm a doua zi dimineața spre a
primi răspunsul. Solicitînd. tot In
scop de sondaj, niște „lămuriri", am
fost Îndrumați spre notarul-sef (Florica Mihalache). „Nu este un cai
prea mărunt pentru șef 7"
„Dacă
este, mărunt, cum spuneți. II va re
zolva cu atît mai repede". Pentru că,
pe timpul cît vreunul din funcțio
nari este pe teren, notarul-sef tl În
locuiește personal. în felul acesta se
„acoperă" si deplasările necesare, se
evită si așteptările nejustificate ale
cetățenilor. Declinîndu-ne calitatea,
mai întrebăm ce probleme deose
bite ridică vizitatorii : „Nici una
deosebită, toate obișnuite. Doar că
nu toti solicitantii cunosc prevede
rile legilor, nu toti isi exprimă
corect doleanțele. îi ajutăm. Sigur,,
asta înseamnă timp, dar mult mai
puțin decit ar pierde
solicitantul
dacă n-ar cunoaște legea sl proce
durile necesare".

riatulul a scăzut pînă aproape la
zero.
Deși a existat un timp, nu prea
Îndepărtat.. cînd activitatea era și
aici „împestrițată" cu „excepții",
cînd se ciiibăriseră si aici — ca si
in alte unitătl pentru public din
tară — mentalități de incorectitudi
ne. atitudini de „mică învirteală",
pretenții de „mici atenții” de la ce
tățeni. ca si cum aceștia ar avea
obligația „micului cadou” pentru ca
funcționarul să-si facă datoria in
modul cuvenit, pentru care primește
retribuția cuvenită. Dar fostul notar-sef a fost înlăturat. în urma mă
surilor hotărîte luate de factorii de
resort împreună cu comitetul jude
țean de partid.
Dar
înlăturarea
„răului” n-ar fi putut rezolva situa
ția fără măsurile amintite, de reală
îmbunătățire a activității. Desigur,
aceasta nu înseamnă că totul ar fi
perfect la notariatul respectiv, dar.
în orice caz. este evident respectul
pentru timpul cetățeanului (să con
semnăm aci o solicitare „culeasă”
— cerința înființării unul chioșc cu
timbrele fiscale de care au nevoie
cei ce solicită diferite acte)...

La OrășUe s-a dat in folo
sință încă un lăcaș pentru în- '
grijirea
sănătății
oamenilor
muncii : spitalul orășenesc cu
250 paturi. . Noul și modernul
edificiu dispune de secții de
specialitate, blocuri operatorii,
radiologie etc. Printre dotările
de excepție se numără aparatu
ra de monitorizare a bolnavilor
cardiaci, cabinetul de audiometrie și de psihiatrie, cu posibi
lități de explorare electro-ence- •
falogramă. Clădirea modernă,
de o expresivă frumusețe, în
tregește in mod armonios arhi
tectura modernă a orașului de
pe Mureș. (Sabin Cerbu).

Greșeli „mărunte"
cu consecințe deloc mărunte
Asa cum arătam, munca funcțio
narului public implică o mare res
ponsabilitate. Din păcate însă, des
considerarea ei (sau hiperconsiderarea) pornesc adesea chiar de la
unii... funcționari publici. Negli
jente în transcrierea actelor perso
nale. justificate prin nociva „scuză":
„am greșit, acolo, o literă, ei si ?“
se află la originea unor mari neca
zuri. De pildă, tînăra Didina Lupu
din Brăila, str. Mihail Kogălniceanu,
a constatat cu stupoare că pe actul
de înregistrare a căsătoriei i se
schimbase... prenumele ; nu o mai
chema Didina. ci... Alexandrina. Iar
acum urmează intentarea unui pro
ces iudicar pentru retranscrierea
corectă a prenumelui. Nici bucuria
nașterii unui copil nu este scutită
de asemenea „surprize". Micuței
Alina Iulia, fiica Chivuței și a lui
Constantin Vasile. i se „amina" (po
trivit certificatului
de naștere)
apariția pe lume cu 20 de zile.
Adică, nașterea a fost înregis
trată la oficiul municipal al stării
civile la 28 septembrie, in loc
de 8 septembrie ; copilul
Marius,
fiul Ioanei și al lui Ștefan Irava,
este Înregistrat cu
numele
de...
Avram, deși respectivului funcționar
i s-a prezentat la înregistrare Si
actul de căsătorie al părinților. Con
secințele 7 Acțiuni judiciare, prece
date de verificări din partea orga
nelor de miliție, prezentări, aștep
tări. timp de cel puțin... trei luni,
pînă la pronunțarea instanței. Iar
„autorii” acestor greșeli „mărunte”
rămîn cel mai adesea... anonimi, fe
riți de binecuvenitele sancțiuni, atît
pentru necazurile provocate oameni
lor prin punerea lor pe» drumuri, cit
si prin daunele sociale
provocate
prin activitățile suplimentare impuse
unor instituții, obligate să alcătuias
că dosâre să facă ’ verificări etc.
Oare pînă cînd vor scăpa „basma
curată", fără imperativele de
ri
goare. vinovății de asemenea negli
jențe 7 Căci există riscul ca, atîta
vreme cit nu se iau măsuri ferme
pentru eradicarea
practicilor in
corecte. acestea să continue să per
siste. Provocînd nemulțumirea justi
ficată a oamenilor. îngreunînd mer
sul unor instituții sociale, provocînd
daune, afectînd timpul cetățeanului,
al societății.

Laurențlu DUȚA
Candiano PR1CEPUTU
corespondentul „Scînteii”

Florile spiritului gospodăresc
Ce legătură poate
exista între flori și
biogaz, și Intre aces
tea și apa menajeră 7
Aparent nici una. Vizitînd însă stația de
epurare a Exploatării
de gospodărie comu
nală din municipiul
Baia Mare se poate
remarca o legătură —
și încă directă. Lucră
torii de aici folosesc
o materie primă ine
dită : nămolurile re
zultate din procesul

de purificare a apei.
Mai intîi, într-o in
stalație
de
biogaz,
care produce anual
energie termică echi'valentă cu peste 780
de tone combustibil
convențional. Ea fur
nizează căldura nece
sară unei sere de flori
și răsaduri de legu
me. gospodăriei-anexe
a întreprinderii textile
din vecinătate, și. bi
neînțeles,
propriilor
laboratoare și spații

printr-o centrală ter
mică cu două cazane.
Și lată cum rezi
duurile rezultate din
purificarea apelor pro
venite din canalizarea
orașului devin utile.
Iar legătura dintre
elementele amintite la
Începutul acestor rfnduri o face spiritul de
ingeniozitate,
simțul
de buni gospodari.

Rodlca ȘERBAN

Ceva neclar cu geamurile clare...
— Avem la bloc un
geam
spart.
Puteți
să-l inlocuiți 7
— Noi 7
— Păi, sigur, doar
sînteți
cooperativa
„Tehnica sticlei”, iar
asociația noastră de
locatari plătește...
— Atunci, dați banii
șl luați geamul I
— Și cînd veniți să-J
montați 7 Acolo, pe
perete scrie clar : „Unitatea noastră vinde
geamuri la care se
adaugă și manopera
montării lor".

— Păi, da, manope
ra se adaugă la preț.
— Și montarea cine
o face 7
— Dumneavoastră.
— Deci manopera o
face clientul, iar banii
pentru ea 11 încasea
ză cooperativa...
— Vedeți că ați În
țeles 7
— Nu. nu prea. Deci
munca o facem noi și,
tn plus, mai și plătim
contravaloarea ei... I
Dialogul de mai sus
■ avut loc la unitatea

din Bucureștii Noi a
cooperativei meșteșu
gărești „Tehnica sti
clei" din Capitală. Am
mers și la alte uni
tăți ale aceleiași co
operative și am obți
nut aceleași răspun
suri. Pretențiile coope
rativei sînt clare ca...
sticla. în ce privește
insă justificarea lor
legală, acestea «lnt
limpezi... ca geamul
mat 1

Mlhal CARANFIL

Normative benevole?
„Se vorbește tot mat
mult in ultima vreme
despre importanta par
ticipării cetățenilor la
acțiunea patriotică de
recuperare a materia
lelor refolosibile — ne
relata Victoria Temensk-y din Capitală intr-o
scrisoare adresată re
dacției. Din experiența
proprie
mi-am
dat
seama că si gospodi
nele au inteles rațio
namentul economic al
acestei măsuri. Astfel,
toate sticlele si borca
nele pe care le au dis
ponibile in gospodărie
le duc la centrele de
colectare sau unitățile
comerciale pentru a-si
putea
procura.
la
schimb
sau
contra
marfă, alte produse.
Normal ar fi ca fie
care sticlă sau borcan
adus de cetățean să
fie primit. Dar, nu
întotdeauna se intimplă asa. De multe ori,
ni se refuză colectarea
pe motive neîntemeia
te : lipsa ambalajelor
corespunzătoare, nu se
achiziționează astfel de
sticle, ba ci au eti
chetă etc."
Normal si obligato
riu ar fi ca toate uni
tățile comerciale si
centrele de achiziții
să-si asigure zilnic
stocul de ambalaje ne
cesar recuperării si sd
se preocupe de ridica
rea lor. Altfel, sticlele
si borcanele riscă să
rămină in depozite, să
le bată praful, murdărindu-le si — in final
— staanind colectarea.

Si fiind vorba de
murdărirea
sticlelor
uitate prin depozite de
mai multă vreme sau
pe rampele unor gări,
inginerul
pensionar
Ion Zlătescu ne scrie
că „firesc ar fi să se
dispună achiziționarea
tuturor sticlelor sau’
borcanelor și cu eti
chetă. In felul acesta
s-ar economisi o mare
cantitate de apă, de
regulă caldă, din cea
consumată pentru spă
larea și curățarea eti
chetelor".
La propunerea citi
torului nostru am tre
cut si noi cu citeva
sticle etichetate prin
alimentarele Capitalei.
Dar nu ne-am bucurat
de atenție. Refuzul
primirii sticlelor cu etlchete a fost unanim.
Este lesne de inteles
că. printr-o necunoaș
tere a unor acte nor
mative privind recu
perarea
ambalajelor
de către lucrătorii din
comerț, cetățenii sint
puși să facă această operatie. risipind apă si
timp, iar fabricile si
stațiile de imbuteliere
sint obligate a repeta
„toaleta sticlelor" inc
inte de umplere. Deci
o dublă risipă si mun
că. Pentru a o evita,
dar si pentru a stimu
la recuperarea amba
lajelor. reamintim lu
crătorilor din comerț
citeva precizări făcute
de Ministerul Aprovi
zionării Tehnico-Materiale și Controlului
Gospodăririi Ronduri

lor Fixe : Prin nor
mativul
de
utili
zare și circulație a
ambalajelor.
aprobat
prin Ordinul nr. 96/
1981 al Ministerului Aprovizionării, emis în
temeiul
Decretelor
Consiliului de Stat nr.
465/1979 și nr. 146/1980,
se stabilește că — la
restituire — ambala
jele din sticlă să nu
fie ciobite, să nu pre
zinte crăpături, să fie
curate, să nu aibă mi
rosuri străine sau do
puri In interior, să nu
aibă resturi de produ
se pietrificate... se ad
mit si ambalaje cu etichete. cu excepția
buteliilor provenite de
la ulei comestibil, pre
cum si a borcanelor”.
In spiritul acestor
reglementări este ne
cesar doar să se rein
troducă in circuitul economic ambalaje care
să poată fi refolosite
tn industrie, tn condi
ții de eficientă, chiar
dacă sint clătite numai
cu apă rece.
Deci și cu etichete.
Cadrul legal există.
Rămine ca direcțiile
generale
comerciale
din Capitală si din
județe să dispună du
cerea la îndeplinire a
acestor măsuri pentru
a se reintroduce in
circuitul economic toa
te ambalajele (sticle si
borcane) cu maximum
de operativitate, fără
restricții si— șicane.

Dumitru
MANOLE
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ZILE DECISIVE PENTRU

• REALIZAREA PLANULUI PE ACEST AN
• PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
Cum s-a muncit ieri, ce rezultate s-au obținut, ce probleme trebuie soluționate pentru bunul mers al producției
Ritmul de lucru - superior graficelor
întreprinderea de panouri și tablouri elec
trice Alexandria. Ceasul arată ora 6,45 și va
lurile de oameni coborîti din autobuze se gră
besc spre locurile lor de muncă. Urmărind și
rurile de oameni ce intră pe poarta întreprin
derii, avem imaginea forței acestui colectiv
care in perioada ce a trecut din aoest an a
realizat o producție-marfă suplimentară în va
loare de peste 17 milioane lei, iivrînd în
avans beneficiarilor săi importante cantități
de mijloace de automatizări electronice și
electrotehnice.
La secția echipări electrice unicate ajungem
la ora 6,55 și, așa cum ne informează maistrul
Petre Radu, fiecare om care lucrează în schim
bul I se află deja la locul său de muncă.
„Datorită specificului întreprinderii noastre,
ne spune interlocutorul, principalele opera
țiuni sînt cele de montaj. Colaborăm cu nu
meroși furnizori din țară. Practic, prin mîinile
muncitorilor trec aparate, repere și o mare
diversitate de materiale. în timp ce o brigadă
finalizează un anumit tablou de comandă sau
alt produs de înaltă tehnicitate și complexi
tate. la o altă brigadă se lansează in fabrica
ție o nouă comandă. Diversitatea aceasta de
situații impune o bună organizare a muncii,
astfel încît să fie folosit integral timpul de
lucru".
Un element hotăritor pentru Îndeplinirea
integrală a graficelor de lucru și. implicit, pen
tru asigurarea ritmicității producției îl consti
tuie aprovizionarea ritmică a fiecărui loc de
muncă cu aparatura și materialele necesare.
Ca modalitate concretă de acțiune s-a optat
pentru organizarea unor magazii intermediare,
cite una pentru fiecare din cele 12 brigăzi ale
secției. Din magaziile centrale ale întreprin
derii. cu cel puțin 30 de zile înainte de înce
perea execuției unei comenzi, sînt aduse de
către pregătitori (cei care se ocupă cu apro
vizionarea efectivă a brigăzilor) materialele
prevăzute în documentații. De regulă, cu o zi
Înainte de lansarea în fabricație a unei co
menzi, șeful de brigadă, prin intermediul
pregătitorului (fiecare brigadă are un aseme
nea om, care trebuie să cunoască foarte bine
întreaga aparatură), ridică de la magazie re
perele de care este nevoie pentru începerea
execuției produsului respectiv. O asemenea
organizare a aprovizionării locurilor de muncă
asigură eliminarea stagnărilor și contribuie la
ritmicitatea producției.
Am consemnat în această mare secție a în
treprinderii, pe parcursul zilei de ieri, șl două
evenimente deosebite de producție. Primul —
finalizarea în avans cu 8 zile a unui lot de
tablouri de distribuție pentru întreprinderea
electrocentrale Craiova. Cei de-al doilea —

lansarea în fabricație a unul nou lot de ta
blouri de comandă pentru grupuri electrogene
destinate instalațiilor de foraj executate la
întreprinderea „1 Mai“ — Ploiești pentru ex
port, comanda respectivă făcind parte din
programul trimestrului I al anului viitor.
Aceeași grijă pentru buna organizare a
muncii am întîlnit-o și la atelierul de prelu
crări mecanice. La preluarea „ștafetei" de că
tre schimbul II, la orele 15,20, predarea mași
nilor s-a făcut practic „din mers". ;,De regu
lă, pe același strung, ca să dau un exemplu,
se prelucrează același tip de repere — ne
spune maistrul Dumitru Savu, șeful atelieru
lui. Ca urmare, nu este nevoie să se întrerupă
lucrul pentru ca noul schimb să-și preia atri
buțiile." Și aici există un pregătitor care asi
gură din timp laminatele de care au nevoie
cele trei formații de lucru din atelier. Este
demn de remarcat faptul că, în vederea întă
ririi asistenței tehnice, in afara maiștrilor. în
toate schimburile au fost repartizați ingineri
din cadrul atelierului. Preocupările pentru fo
losirea integrală a timpului de lucru, întărirea
ordinii și disciplinei, aprovizionarea ritmică
cu semifabricate se reflectă în bunele rezul
tate pe care colectivul atelierului de prelu
crări mecanice le-a obținut în acest an.
O zi de muncă, o zi de activitate intensă la
I.P.T.E. Alexandria, în care s-a muncit cu se
riozitate, în deplină ordine și disciplină. Bi
lanțul activității oamenilor muncii care au
lucrat în primele două schimburi ale zilei de
ieri arată că sarcinile de plan au fost înde
plinite și depășite cu 15 la sută. „Și aș adău
ga că întreaga producție a fost de cea mai
bună calitate — ne spune inginerul-șef al uni
tății, Marin Băne’scu. în acest an. mai bine de
două treimi din producție este nouă și mo
dernizată. ceea ce a presupus un efort susținut
de concepție, de elaborare a unor tehnologii
care nu pot fi realizate decît în condiții de
calitate superioară. Vrem să încheiem anul
1986 cu rezultate cit mai bune și. în același
timp, sîntem pregătiți să realizăm ritmic, din
primele zile ale lui 1987 sarcinile ce ne revin.
Deja au fost lansate în fabricație o serie de
comenzi din trimestrul I al anului viitor. Fie
care brigadă, fiecare om știu bine ce au de
făcut pentru că fără ordine și disciplină nu
am putea înfăptui tot ce ne-am propus".
Se poate spune deci că produsele realizate
la I.P.T.E. Alexandria încorporează nu numai
tehnică înaltă, ci și forța conștiinței muncito
rești. a spiritului de răspuhdere revoluționară
care caracterizează acest colectiv harnic.

' Stan ȘTEFAN
coreșpopdentul „Scînteii"

O decadă a producțiilor record
Aflațl Ieri dimineață, la începutul schimbu
lui I, pe platforma de deservire a cuptoare
lor de cocsificare de la uzina cocso-chimică
nr. 1 a Combinatului siderurgic Hunedoara aveam să remarcăm și aici atmosfera de ordi
ne și disciplină, pe deplin angajantă în care
se desfășoară întregul proces de producție.
Chiar la intrarea în incinta cocseriei era alișat, pe un panou vizibil, un anunț în care se
preciza că în perioada 20—31 decembrie a.c. se
desfășoară decada record in producție, in care
trebuie să se obțină o producție suplimen
tară de 300 tone cocs.

Cu 15 minute înaintea începerii schimbu
lui I, maistrul Anatolie Leșnic, șeful schim
bului A, prelua „din mers" de la șeful schim
bului C. maistrul Augustin Pasc, schimbul ce
trebuia să înceapă la orele 7. Dar înainte de
această oră, toți muncitorii erau prezenți la
posturile lor. Acolo, la bateriile de cocsificare,
i-am întîlnit pe loan Bogatu, Marin Pirvu,
Ioan Mirion, Dumitru Cosminică, loan Panaite, pe mulți alți oameni ai muncii. Nici o
absență, nici o întirziere de la programul de
lupru. Pretutindeni se manifestă o grijă de
osebită pentru pregătirea din timp a produc

în spiritul sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., conco
mitent cu eforturile care se depun pentru incheierea cu rezultate cit mai
bune a activității din acest an, in fiecare întreprindere este necesar
să se acorde cea mai mare atenție pregătirii temeinice a produc
ției anului 1987, astfel încît din prima zi a noului an să se lucreze la
nivelul sarcinilor -de plan. Care este stadiul acestor pregătiri ? — iată
tema investigațiilor întreprinse in două unități economice.
,

LA ÎNTREPRINDEREA „REPUBLICA" DIN RFGHIN

Contractele economice - la nivelul

producției planificate!
Produsele fabricate de întreprin
derea metalurgică „Republica" din
Reghin — unitate reprezentativă a
județului Mureș — sint destinate
unui mare număr de beneficiari din
economia națională. Este suficient să
amintim că pe porțile acestei mari
unități ies zilnic mari cantități de
oțel brut, piese turnate din fontă și
oțel, cricuri hidraulice, axe pentru
remorci, șei de cuplare de 13 tone,
remorci-cisternă destinate transpor
tului produselor petroliere, precum
și un mare volum de piese și subansamble in cadrul cooperării interuzinale, cu precădere cu unități din fridustria de autovehicule și tractoare,
în pofida acestei diversități de pro
duse, colectivul întreprinderii a în
cheiat 11 luni din acest an cu un
bilanț rodnic, realizind in plus față
de sarcinile de plan o producțiemarfă in valoare de 6 milioane lei,
iar la unul din produsele sale de
bază — piesele turnate din fontă —
s-au produs peste plan 108 tone.
Aceasta a creat condiții ca planul pe
acest an să fie realizat înainte de
termen și, totodată, s-a cîștigat timp

(Urmare din pag. I)

mult, atit tehnic, cit și economic, de
a exercita funcția lor de control și
îndrumare ca adevărati
consilieri,
. specialiști, asigurind in același timp
întărirea ordinii si disciplinei sub
toate aspectele, veghind la respec
tarea legilor, a statutului de func
ționare a. unității, dar sub nici un
motiv de a încorseta gindirea si ini
țiativa omului din producție. In
această ordine de idei este nevoie
chiar ca în unele locuri să fie resta
bilită autoritatea conducerilor unită
ților agricole, a specialiștilor, auto
ritate diminuată, în unele cazuri, de

pentru o bună pregătire a producției
anului viitor.
Vom reține, întîi de toate, faptul
că, față de acest an, în 1987, struc
tura producției nu va suferi modifi
cări esențiale, cu precizarea că ur
mează a se realiza și cricuri hidrau
lice de 20 tone și șei de cuplare de
18 și 25 tone. Se constată însă unele
necorelări la indicatorii de plan.
Bunăoară, la piesele turnate din oțel,
în timp ce planul fizic prevede rea
lizarea a 8 600 tone piese, prin ba
lanță au fost repartizate resurse nu
mai pentru 7 600 tone, în vreme ce
la piesele turnate din fontă s-au re
partizat resurse pentru 2 000 tone
piese mai mult decît cele plapificate.
Față de această situație, la forul
tutelar (Centrala industrială de
autocamioane pentru transport Bra
șov) a avut loc o analiză, organizată
împreună cu reprezentanți, ai Minis
terului Industriei Construcțiilor de
Mașini, urmind ca, în zilele urmă
toare, să fie comunicată soluția de
finitivă. O altă remarcă : practic,
producția trimestrului I este acope
rită cu contracte economice. La ni

acte administrative ce vin în con
tradicție chiar cu prevederile legale
de organizare a muncii și a produc
ției in agricultură.
Este normal, este firesc, așa cum
se procedează în multe locuri, ca or
ganele agricole să asigure strînsa
conlucrare a specialiștilor la toate
nivelurile, să le urmărească șl să le
sprijine efortul de gindire, de mun
că. să aplece mai mult urechea la
opiniile omului din producție, la ex
periența lui. Pentru că, în ultimă in
stanță. totul depinde de cel ce lu
crează efectiv în producție, depinde
de capacitatea sa profesională și or
ganizatorică.
Dispozițiile
privind

ției și aprovizionarea corespunzătoare a fie
cărui loc de muncă.
— în toate locurile de muncă, dar mai ales
la cele cu „foc continuu" — preluarea schim
burilor se face obligatoriu din mers — ne
preciza subinginerul Liviu Ciubucă, șeful ate
lierului exploatare baterii. Organizațiile de
partid si de masă, consiliul oamenilor muncii
au insistat prin diferite forme și mijloace ale
muncii politice și organizatorice pentru sta
tornicirea unei ordini și discipline riguroase
la fiecare instalație, la fiecare loc de muncă,
pentru întronarea unui climat de răspundere
și deplină angajare în înfăptuirea ritmică, zi
de zi, a planului.
La preluarea schimbului, raportul de lucru
a fost simplu, concis : „în schimbul III, toate
instalațiile au funcționat normal, la parame
trii stabiliți. Planul s-a îndeplinit integral, cu
o ușoară depășire. Nu am înregistrat nici o
defecțiune sau oprire. Se poate continua in
bune condiții procesul de producție". Era de
acum datoria celor care au intrat în schim
bul I să asigure mersul nestingherit al între
gului proces de cocsificare a cărbunelui.
Desprindem cu ușurință din vastul „tablou"
al activității ce se desfășoară la secția de coc
sificare elanul și dăruirea în muncă ale cocsarilor. Discutînd în scurte pauze cu unii din
tre muncitori, am aflat că fiecare își cunoaște
bine sarcinile de plan, atribuțiile ce îi revin
pentru ca instalațiile să funcționeze la poten
țial maxim. Fiecare muncitor era preocupat
să realizeze cît mai mult in aceste zile cînd

se încheie un an și se pregătește producția
anului viitor. Dar așa s-a muncit întregul an.
Dovadă că harnicul colectiv de muncă al sec
ției de cocsificare a produs peste prevederi in
acest an 12 000 tone cocs metalurgic.
...Schimbul I se desfășoară normal, existînd
mereu o coordonare perfectă a activității de
pregătire a șarjelor, de încărcare corectă a ba
teriilor și încălzire corespunzătoare a lor, pre
cum și de livrare operativă a cocsului produs
către beneficiari. în acest context remarcăm
rezultatele obținute de specialiștii de la cocserie, în colaborare cu cei de la centrul de
cercetare al Centralei siderurgice din Hune
doara, în stabilirea unor soluții optime privind
utilizarea în rețetele de fabricație a cocsului a
cărbunelui cu proprietăți de cocsificare mai
slabe. Eficiente sînt și modernizările ce s-au
efectuat la cuptoare și instalațiile anexe, prin
care s-a asigurat folosirea intensivă a capaci
tăților de producție.
...La orele 14,40, pe platforma de deservire
a cocseriei vine și maistrul principal Nicolae
Blejan. Este semnul că se apropie încheierea
urțjii schimb și începerea altuia. Ing. Cornel
Gherghel. directorul uzinei nr. 1 cocso-chimice,
prezent deseori în rîndul formațiilor de lucru
în tot timpul zilei,' face un scurt bilanț : au
avut loc 82 de descărcări a cuptoarelor. Plu
sul de producție înregistrat este de peste 50
tone cocs.

Livrări suplimentare la export

Sabin CERBU
corespondentul ..Scînteii"

Contractele - onorate în avans
întreprinderea de utilaje pentru prelucrarea
cauciucului Băicoi. Marți, 23 decembrie, puțin
după orele 6,30. Grupuri de oameni se în
dreaptă spre secțiile de producție. împreună
cu șeful atelierului mecano-energetic, ing. Vasile Ulici, parcurgem „Caietul de tură" în care
sînt înscrise problemele ivite în schimbul de
noapte. Nimic deosebit. Toate mașinile, cu
excepția celor aflate în revizii și reparații ca-'
pitale planificate, au funcționat din plin. Ali
mentarea cu energie electrică și abur tehno
logic s-a desfășurat fără întrerupere. Așadar,
premise pentru derularea ritmică, conform
graficelor, a producției. Cu o primă preciza
re : graficele au trebuit să fie revizuite. Ce
înseamnă aceasta ? Ne răspunde directorul
adjunct al unității, Valentin Sava :
— întreprinderea noastră a realizat integral,
în urmă cu trei zile, planul anual la producția-marfă și angajamentul asumat în în
trecerea socialistă. Ca atare, în aceste zile s-a
trecut la execuția comenzilor din primul tri
mestru ai anului viitor.
Ce a stat la baza acestui succes? O orga
nizare perfectă a muncii in toate secțiile și
atelierele de fabricație, o aprovizionare rit
mică cu materii prime și materiale, o eșalo
nare optimă a fabricației pieselor și subansamblelor de bază, toată activitatea desfășurîndu-se sub deviza înscrisă pe panourile
aflate în secții : „Fiecare zi de muncă — o
zi a producției record".
Și încă o constatare. Schimbul a fost pre
luat de mai bine de o oră. Primele piese
ale acestei noi zile de muncă sînt executate.
Formația condusă de maistrul Constantin Re
fec a țirimit încă de la intrarea în schimb
indicația de a termina pînă la ora 12 ulti
mele piese destinate montării, în aceeași zi,
a mașinilor de rolat bandaj și rolat foaie
de cauciuc, care urmează să fie livrate în

velul întregului an 1987., la anumite
produse mai sint încă de rezolvat
unele probleme de care depinde con
tractarea Ia nivelul sarcinilor de
plan. în această privință, se impune
intervenția hotărită și eficientă a
centralei de resort.
în ce privește organizarea internă
a producției, se poate aprecia că în
treprinderea din Reghin este pregă
tită în linii mari să facă fată sarci
nilor ce revin pentru îndeplinirea
ritmică a sarcinilor de producție din
trimestrul I al noului an. Dovada :
întreaga
cantitate
necesară
de
S.D.V.-urj a fost finalizată. Am re
ținut. de asemenea, că pentru a face
fată sarcinilor de producție a fost
pusă în funcțiune linia automată
nr. 5 de turnare a fontei. Totodată,
a fost dată parțial în funcțiune linia
automată nr. 6. Pentru ca această
•linie să ajungă la capacitatea pro
iectată este necesar ca întreprinde
rea „Independența" Sibiu să livre
ze de urgență cilindrul de acționare
a conveiorului. Unitatea din Reghin
așteaptă, totodată, ca întreprinderea
de transformatoare mici din Filiași
să livreze întreaga cantitate de con
densatori statici în vederea punerii
în stare de funcționare a unui cuptor
electric. Acest utilaj este absolut ne
cesar pentru asigurarea capacității de
topire necesare turnării pieselor pla
nificate.
O problemă ce trebuie să preocupe
îndeaproape întreprinderea și.
cu
deosebire, centrala și ministerul de
resort este asigurarea bazei tehnicomateriale la nivelul producției pla
nificate. Facem această subliniere,
întrucît, așa cum preciza loan Tintoșan, inginerul-șef cu producția, la
acest capitol întreprinderea nu are
asigurate contracte decît în propor
ție de 70 la sută. Din cîte am aflat,

avans întreprinderii- de articole tehnice din
cauciuc Botoșani.
...Sectoarele calde. Este un nou obiectiv de
investiție menit să asigure semifabricatele
turnate și forjate necesare producției. Și aici
graficele de execuție au» suferit „modificări".
Concret, capacitățile planificate să producă
spre sfirșitul primului trimestru al anului
viitor sînt aproape de finalizare. Au rămas
de montat un cuptor și ciocanul de forjat.
Proiectantul, împreună cu beneficiarul au și
stabilit ultimele detalii înaintea punerii în
funcțiune. Să mai precizăm că și constructo
rii demonstrează că nu sînt cu nimic mai
prejos, obținînd și ei, zilnic, recorduri în acti
vitatea de eonstrucții-montaj.
...Secția in care se regăsesc eforturile în
tregului colectiv este secția montaj. Piesele de
la prelucrări destinate mașinilor ce vor fi
expediate întreprinderii botoșănene se aflau
deja la. tacțele de lucru. Șeful secției, ing.
Dan Cristea, ne propune să revenim la
sfirșitul Schimbului. Motivul ? „Pentru a fi
și noi-în pas cu prelucrătorii, trebuie să su
plimentăm echipele de -montaj. Am luat le
gătura cu cîțiva muncitori specialiști din
schimbul II, care își vor începe activitatea cu
două ore mai devreme pentru a termina mon
tajul acestor mașini...
...Ora 15,15. Primul schimb de muncă s-a
încheiat. La biroul desfacere, inglnerul-șef al
unității, Gheorghe Vasilescu, arătîndu-ne avi
zele de expediție cu data de 23 decembrie a.c.,
ne precizează că. în afară de livrarea. înainte
de .termen, a utilajelor pentru întreprinderile
specializate în prelucrarea cauciucului din
Florești, Ploiești, Botoșani, Zalău, pînă la
sfirșitul anului vor fi terminate toate utila
jele cu termen de predare în luna martie
1987.

Ion MARINESCU

propriu-zlsd a produ
selor care au termen
de livrare trimestrul I
1987. In acest sens, am
și introdus In secțiile
strungărie primele lo
turi de semifabricate
forjate". Despre mo
dul angajant in care
acționează in aceste
zile de sflrșit de an
oamenii muncii din
moderna unitate ploieșteană vorbește și
următorul fapt. In atelierul rectificare, cel
mai important sector
de muncă din între
prindere, se făceau
ultimele finisări la

un nou
set de rul
menți fabricați pentru
prima dată aici. Șeful
atelierului, ina. Ion
Terecoasă,
împreună
cu rectificatorii Gheorghe Androne, Ștefan
Cirstea și Elena Lazăr
studiau
posibilitatea
finalizării rapide a
inelelor, astfel incit și
montajul să se termi
ne cu 5 zile înainte
de termenul planifi
cat. Soluția s-a' găsit,
iar setul de rulmenți
(in fotografie) a fost
livrat in avans la ex
port. (M. Ion).

corespondentul „Scînteii"

contractele nu au putut fl perfectate
la nivelul necesarului și pentru că
unii furnizori din cadrul Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geologiei,
Ministerului Industriei Electrotehni
ce și ai Ministerului Industriei Chi
mice nu au dat repartiții în timp util
sau le-au elaborat fără a ține seama
de necesitățile reale ale întreprin
derii.
în concluzie, se poate aprecia că la

întreprinderea metalurgică „Republi
ca" din Reghin, in cele citeva zile
care au mai rămas pină la sfirșitul
anului, mai sînt de rezolvat o serie
de probleme, unele chiar de fond, de
care depinde în mod hotăritor înde
plinirea ritmică, încă din
prima
lună, a producției anului 1987.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

LA ÎNTREPRINDEREA TEXTILA „DUNĂREANĂ"

DIN GIURGIU

Se impune intervenția eficientă a
centralei și ministerului de resort!
în puținele zile care au mai rămas
din acest an, colectivul întreprinderii
textile „Dunăreană" din Giurgiu
examinează cu maximă răspundere
realizările de pînă acum, trăgînd în
vățămintele și concluziile ce se im
pun atit din experiența pozitivă
acumulată, cit și din neajunsurile ce
s-au manifestat și, în consecință, se
preocupă intens pentru a pune teme
lii trainice producției anului viitor.
Așa după cum ne-a precizat ingine
ra Felicia Niculescu, directoarea în
treprinderii, in anul viitor, unitatea
are de realizat o producție de țe
sături finite cu 27,8 la sută mai mare
față de 1986.
Pentru îndeplinirea acestor sar
cini, în centrul preocupărilor se si
tuează asigurarea unor condiții teh
nice corespunzătoare. în acest scop,
s-au luat măsuri pentru dublarea
vopsitoriei în fir, îmbunătățirea ca

pacităților de țesut In patru culori
și a celor de vopsire în bucată. S-au
făcut demersuri pentru achizițio
narea a 1 000 de valțuri din cupru,
necesare echipării mașinilor de im
primat, ceea ce va conduce la ge
neralizarea unei medii de patru cu
lori pentru întreaga producție da
țesături.
Cea mai mare atenție se acordă în
cheierii din vreme a contractelor de
desfacere și aprovizionare. Este po
zitiv faptul că, pregătind din timp
o gamă variată de eșantioane de pro
duse, realizate in pas cu cerințele
modei, unitatea din Giurgiu a reușit
să-și asigure contractele de desfacere
la intern pentru aproape întregul
volum de marfă planificat pe primul
trimestru al anului viitor, iar acțiu
nea de contractare se află in plină
desfășurare. Dar trebuie precizat că
această unitate se confruntă cu greu

SPECIALISTUL DIN AGRICULTURĂ
tehnologiile de lucru pe care le dă
conducătorul de unitate sau specia
listul trebuie executate fără nici un
fel de abatere de către toți cei care
muncesc in unitatea pe care o con
duce. Este anormal și păgubitor ca
indicațiile ferme și judicioase ale
celor ce lucrează efectiv în produc
ție — pentru care trebuie să-și asu
me întreaga răspundere — să fie
ajustate pe alocuri sau pur și
simplu anulate. Sfătuindu-se cu oa
menii, consultindu-se cu ceilalți

In cinstea
aniver
sării Republicii, oa
menii muncii de la
întreprinderea de rul
menți grei din Ploiești
muncesc cu pasiune și
dăruire pentru reali
zarea și depășirea pla
nului la toate sorti
mentele de rulmenți.
„Am îndeplinit planul
anual la export — ne
spune tovarășul Ion
Constantin,
secreta
rul
comitetului
de
partid din întreprin
dere. Acum, obiecti
vul nostru prioritar
este introducerea in
fabricație și execuția

colegi din unități — obligație fi
rească a oricărui specialist, a ori
cărui om pus în situația de a lua
hotăriri — dispozițiile pe care le
dau aceștia trebuie executate întoc
mai.
Expresia cea mal concludentă a
capacității conducătorului de unita
te. a specialistului de a stăpîni teh
nologiile. de a conduce cu compe
tentă procesul producției agricole
este prezenta lut — nu formală, nu
pur și simplu fizică, ci activă — în

mijlocul oamenilor, în focul bătă
liei pentru producție, pentru recolte
sporite. Experiența unităților agri
cole fruntașe demonstrează convin
gător că numai intr-un asemenea
climat de muncă bazat pe un nivel
superior de pregătire a specialiști
lor și cadrelor de conducere, pe or
dine și disciplină se pot obține re
zultate superioare, la nivelul condi
țiilor de care dispune fiecare uni
tate. Producțiile cu adevărat record
obținute de aceste unități fruntașe

tăți deosebite
privind asigurarea
unor materii prime de bază și îndeo
sebi a firelor din bumbac, celofibră
și poliester. Din această cauză, stocu
rile de materii prime s-au diminuat
simțitor, astfel încît aprovizionarea
pentru producția curentă a ajuns să
se facă de pe o zi pe alta. Neasigurarea la timp de către furnizorii fi
brelor contractate a determinat uni
tatea din Giurgiu să cumpere o im
portantă cantitate de țesături crude,
ceea ce, in final, determină depășirea
costurilor de producție planificate.
Iată de ce problema aprovizionării
cu materii prime necesare realizării
producției planificate pentru anul
viitor nu poate fi soluționată decît
prin măsuri energice, hstărîte, atît
din partea conducerii unității, cît
mai ales a centralei și ministerului
de resort. Centrala și ministerul au
datoria să determine unitățile furni
zoare, respectiv filaturile și țesătoriile din subordine, să-și respecte cu
strictețe obligațiile contractuale pri
vind livrarea de fire și țesături cru
de către întreprinderea „Dunăreană"
din Giurgiu, atît ca volum, cît și ca
sortimente și ritmicitate. Care sînt
direcțiile în care trebuie să se ac
ționeze cu prioritate ? Iată opinia
economistului Alexandru Popescu,
director economic al întreprinderii :
„Consider că forurile de resort au
obligația ca, în primul rînd, să ne
asigure repartiții pentru fire nu
mai de la filaturile care nu au țe
sătorii proprii, cum ar fi cele din
Slobozia, Oltenița și Drăgănești-Olt.
Acest lucru ar înlătura golurile în
aprovizionare provocate de furnizori,
care, pe bună dreptate, sînt pre
ocupați să rezolve mai întîi situația
propriilor lor țesătorii și numai după
aceea să mai trimită șl la Giurgiu
ceea ce le rămîne. De asemenea,
centrala și ministerul' pot și trebuia

să revadă neintîrziat structura pro
ducției noastre, punînd-o de acord cu
structura producției de fire ce se
realizează Ia Oltenița, unitate care se
află la numai 60 km, fapt ce ar con
duce la optimizarea transportului,
la crearea unor condiții pentru o
aprovizionare operativă șl ritmică cu
materii prime".
Rezolvarea din vreme, pînă In cele
mai mici detalii, a tot ceea ce de
pinde de aprovizionarea cu materii
prime, cel puțin la nivelul stocului
normat, se impune cu atît mai mult
cu cît se știe că transportul întregu
lui volum de fire se face cu mijloa
ce auto, care ridică probleme deo
sebite în timpul iernii. Pe de altă
parte, este necesar ca centrala să
ajute această unitate și în ce pri
vește asigurarea unor materii prime,
respectiv a firelor pe formate bo
bine. O asemenea măsură este de
terminată de faptul că actuala capa
citate de bobinat de la Giurgiu este
folosită în exclusivitate pentru pre
gătirea materiilor prime ce sînt uti
lizate la vopsirea in fir.
Desigur, și la nivelul unității tre
buie acordată mai multă atenție or
ganizării recepției firelor, bobină cu
bobină, pentru depistarea viciilor as
cunse care în final conduc la o ca
litate necorespunzătoare a țesături
lor, la un consum prea mare de fire
și deci la diminuarea stocurilor de
materii prime. De asemenea, condu
cerea unității are obligația de a ur
genta încheierea contractelor pen
tru aprovizionarea cu romacril,
amoniac, diverși detergenți, coloranți și alte substanțe chimice, abso
lut necesare pentru desfășurarea
normală a procesului de fabricație.

exprimă în fond superioritatea agri
culturii noastre socialiste, rezultatele
ce pot fl obținute acolo unde munca
este organizată exemplar, unde po
tențialul tehnic și uman este bine și
pe deplin valorificat. Ele exprimă,
în același timp, răspunderea cadre
lor din producție față de avuția uni
tăților în care își desfășoară activi
tatea. Pentru că, în fapt, conducăto
rul de unitate, inginerul agronom,
specialistul veterinar sau economic,
oamenii cu cea mai înaltă calificare
profesională din agricultură sint cel
care poartă răspunderea în fața
societății, a lucrătorilor din agricul

tură pentru realizarea producțiilor
stabilite. Prezența cadrelor de con
ducere, a inginerului agronom sau
specialistului veterinar în mijlocul
oamenilor, acolo unde se execută lu
crările constituie nu numai o obliga
ție profesională, ci mai presus de
toate o garanție a calității muncii în
agricultură. Pentru că dincolo de ce
rința de a se perfecționa mereu, da
toria specialiștilor,
a cadrelor de
conducere din agricultură este de a
determina oamenii să lucreze în așa
fel incit să garanteze că munca în
vestită va asigura sporirea produc
țiilor.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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Acțiune dinamică, strîns legată
de viața fiecărui colectiv
în concepția partidului nostru,
registrat refuzuri de calitate. In ca
asigurarea condițiilor pentru trece
drul discuțiilor s-a subliniat nece
rea economiei românești intr-o etapă
sitatea ridicării calificării, perfec
nouă, calitativ superioară, impune cu
ționării pregătirii profesionale si
necesitate ridicarea continuă a nive
policalificării lucrătorilor. îndeosebi
a tinerilor.
lului de conștiință comunistă a ca
drelor de conducere, a tuturor co
Este demn de subliniat că aseme
lectivelor de oameni ai muncii. în
nea discuții s-au soldat și cu propu
făptuirea unei revoluții în modul de
neri concrete privind organizarea
a gîndi și acționa al acestora. In
unor cursuri de policalifigare. meni
acest sens.
tovarășul
ta să asigure însușirea a 2 și chiar
Nicolae Ceaușescu sublinia la re
3 meserii înrudite. Totodată, comi
centa plenară a C.C. al P.C.R. că
tetul U.T.C.. cu sprijinul comitetului
perfecționarea muncii politico-edu
de partid și al conducerii Întreprin
cative de formare a omului nou. de
derii. a organizat o „politehnică
făurire a conștiinței noi revoluțio
muncitorească pentru tineret", inte
nare. joacă un mare rol in soluțio
grată cursurilor de perfecționare din
narea judicioasă a problemelor pe
unitate, la care au fost cuprinși 880
care le ridică construcția socialistă
de tineri.
In etapa actuală, inclusiv în înlătu
La dezbaterea organizată Ia între
rarea unei anumite rămineri in
prinderea de utilaje si piese de
urmă a activității din domeniul
schimb din Suceava, au fost abor
conducerii, planificării și organizării
date probleme legate de introduce
muncii. Așa cum arăta' secretarul
rea
progresului tehnic, ca factor de
general al partidului, trebuie ca in
terminant în creșterea competitivi
activitatea politico-ideologică. în întății produselor și reducerea consu
vătămîntul de partid, să pornim
mului de metal. Lucrătorii din aceas
permanent de la necesitatea crește
tă unitate au acumulat o bună ex
rii spiritului revoluționar, a con
periență în. acest domeniu. Ei au
științei comuniste, a ab/iegației și
reușit
să realizeze sarcinile de plan
spiritului de luptă revoluționară a
în condițiile economisirii unor im
fiecărui comunist, a fiecărui om al
portante cantități de metal, energia
muncii.
electrică si gaz metan. Totodată, co
Acționlnd In spiritul acestor orien
lectivul unității se află în fruntea
tări și cerințe, secția de propagandă
acțiunii de modernizare a tehnolo
a Comitetului județean de partid
giilor de fabricație, aici functionînd
Suceava a inițiat, organizat si des
un robot pentru emallarea Obiecte
fășurat. împreună cu organizațiile
lor sanitare si o instalație de nitrude partid și conducerile unităților
rare ionică, cu ajutorul căreia se
economice, o serie de activități care
durifică suprafața pieselor supuse la
vizează subordonarea întregii munci
politico-ideologice realizării indica- , mare uzură. Cu prilejul dezbaterii,
s-a lansat și Inițiativa „întreaga pro
torilor de plan, creșterii aportului
ducție pe"ste plan realizată cu ma
economiei sucevene la îndeplinirea
terii prime, materiale, energie elec
planului de dezvoltare economicotrică si combustibil economisite".
socială a țării în actualul cincinal.
Una din formele utilizate cu rezul
Dezbateri asemănătoare au avut
tate bune constă în organizarea si
loc și la Filatura tip bumbac din
desfășurarea unor dezbateri și schim
Gura Humorului și Filatura tip bum
buri de experiență cu factorii edu
bac din Cîmpulung Moldovenesc. In
caționali si cadrele de conducere din
cadrul cărora s-au pus în evidentă
întreprinderi, punindu-se in discu
rezervele existente pentru depășirea
ție problemele cu care se confruntă
sarcinilor de plan, pentru îmbunătă
colectivele de oameni ai muncii din
țirea calității produselor. Subliniem
unitățile respective. Astfel, la între
că aceste unități se înscriu cu re
prinderea de piele și încălțăminte ț zultate bune tn Îndeplinirea planu
„Străduința" din Suceava a fost or
lui. Principala noastră preocupare
ganizată dezbaterea intitulată „Mun
este de a stimula capacitatea de
ca politică de masă în sprijinul îm
creație a colectivelor pentru ridica
bunătățirii indicelui de calitate a
rea la noi cote de eficientă și com
produselor", deoarece aici s-au în
petitivitate a muncii, care să expri

Comori de artă
populară
din Maramureș
Muzeul satului din Capitală găz
duiește in aceste zile o expoziție
de
larg
interes
reprezentind
comori de artă populară din
Maramureș. Citeva informații ne
oferă tovarășa Ecaterina Dulcu,
muzeograf principal : „Pentru de
finirea Maramureșului in ce are
el mai specific, este de ajuns să
pomenim casa, poarta, covorul și
zadia, conturînd un univers spiri
tual de o deosebită noblețe. O ex
poziție care să ilustreze
zadia,
una din piesele esențiale ale por
tului popular din zonă, este un de
mers științific menit să argumen
teze pe viu acea trăsătură funda
mentală a artei populare : „unita
tea în diversitate". Zadiile sint țe
sături dreptunghiulare din lină, in
patru ițe și care se îmbracă peste
poale. Dungile paralele, orizontale,
în culori alternind, conferă zadiilor
rolul cromatic de bază al întregu
lui ansamblu al portului femeiesc
din Maramureș.
Prin realizarea sa estetică, zadia
a căpătat o funcție socială de re
cunoaștere, care ne permite să-i
atribuim un rol de semnificare.
Cele vechi aveau un rol particula
rizant pentru grupe de sate și văi,
în funcție de colorit, de lățimea și
succesiunea viratelor. Un alt ele
ment de semnificare este dat de
interferențele zonale. De exemplu,
contactul cu Năsăudul a dus la
realizarea unor zadii cu
motive
florale, dispuse în registrele de la
poale.
Pentru acest nucleu expozițlonal, zadiile sînt grupate în : subzona Mara-Cosău și Iza inferioară,
subzona Iza mijlocie, subzona Vișeu, bazinul Ruscova.
In portul popular contemporan
zadia rămîne în continuare un ele
ment important al vestimentației,
unitar și original. Se produc'insă
mutații care constau in schim
barea formatului și dimensiunilor,,
schimbarea materialelor, tendința
de unificare prin acea bicromie a
cimpilor ornamentali.
Expoziția prezintă modul de va
lorificare contemporană a zadiei de
către industrie. în studiile și pro
totipurile realizate la Centrul de
estetică a industriei ușoare, ele
mente ale ritmicității poziționale,
și cromatice de pe zadie au fost
prelucrate și transpuse in ’ impri
meuri moderne.

Sandu CRISTIAN

DOLJ. La Craiova a avut loc cel
de-al 3-leâ simpozion de arheologie
și numismatică prilejuit de aniver
sarea a 2 500 de ani de la prima
atestare a luptelor geto-dacilor și a
600 de ani de la urcarea ,pe tron a
Marelui Mircea Voievod. Cercetători
științifici, cadre didactice universi
tare, istorici și muzeografi din mai
multe orașe din țară au prezentat
numeroase referate și note ce au
adus noi mărturii cu privire la cele
două evenimente. Cu acest prilej,
la complexul muzeal Oltenia a fost

me cu adevărat posibilitățile exis
tente in aceste întreprinderi.
O eficientă sporită In moderniza
rea și perfectionarea producției și
a muncii. în stimularea și antrena
rea cadreloh de conducere si a spe
cialiștilor. a organismelor de condu
cere colectivă în „lupta" pentru evi
dențierea si punerea în valoare a
rezervelor existente în fiecare uni
tate. au avut-o schimburile de ex
periență. urmate de dezbateri, pe
bază de planșe, calcule econo
mice. diapozitive, organizate de
secția de propagandă. împreună
cu conducerea Combinatului minier
Gura Humorului si a întreprinderii
forestiere de exploatare si
trans
port Suceava. Au participat cadrele
de conducere si factorii cu muncă
de educație din toate unitățile sub
ordonate. schimbul de
experiență
constituindu-se în veritabile analize
la obiect, cu expoziții de produse si
tehnologii noi. expuneri de motive,
întrebări si propuneri. Nu au lipsit
nici unele discuții vii, determinate de
existenta sau lipsa unor posibilități
de generalizare, de necesitatea acor
dării unul sprijin mai
substantial
subunităților situate la distante mai
mari de sediul central al întreprin
derilor respective.
Firește că paleta dezbaterilor este
mult mai amplă, ele căpătînd
de
fant un caracter de. permanentă,
pentru că permanente sînt proble
mele care apar si cărora trebuie să
le facem fată. Organlzînd asemenea
acțiuni nu urmărim să mal „bifăm",
pur si simplu, un punct din planu
rile noastre de muncă, ci să orien
tăm , mai ferm activitatea de pregă
tire politico-ideologică si culturaleducativă în direcția înfăptuirii co
mandamentului major al etapei ac
tuale si de perspectivă — înfăptuirea
la cote tot mai ridicate a sarcinilor
ce ne stau în fată, atit în acest an
cit si Pe întregul cincinal.
Faptul că aceste dezbateri slnt
continuate de spectacole cultural-artistice dedicate fruntașilor în pro
ducție. susținute de formațiile artis
tice proprii, contribuie la stimularea
colectivelor respective in realizarea
indicatorilor de plan si. nu in ulti
mul rind. la creșterea exigentei fată
de calitatea repertoriilor • susținute
de formațiile artistice antrenate în

cea de a VI-a ediție a Festivalului
National „Cîntarea României".
Tinînd seama că Întreaga muncă
desfășurată treouie să o raportăm la
exigentele etapei pe care o par
curgem. îndrăznim să afirmăm că.
prin acțiunile organizate-si. în acest
context, a celor prezentate, am adus
si noi. cei antrenați ne acest larg
front ideologic, o contribuție la re
zultatele obținute de economia jude
țului. Avem în vedere. în primul
rind. faptul că județul Suceava a
raportat îndeplinirea planului pe
unsprezece luni la producția-marfă
industrială cu un avans de 11 zile,
ceea ce a făcut posibilă realizarea
unei producții suplimentare in va
loare de aproape 700 milioane lei,
majoritatea celorlalți indicatori au
fost realizați si depășiți, iar numărul
unităților fruntașe a crescut' o dată
cu diminuarea cazurilor de indisci
plină si a celor de încălcare a acte
lor normative în vigoare.
Conștient! de răspunderile ce ne
revin din recentele cuvintări ale
secretarului general al
partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. privind
formarea omului nou.
înfăptuirea
unei noi si profunde revoluții în
toate domeniile de activitate, ne
preocupăm de continua îmbunătățire
a muncii noastre, de găsirea ■ unor
noi si cit mai eficiente modalități de
acțiune. înlăturarea rutinei si stîngăciei din activitatea desfășurată, de
a veni în întîmpinarea dorinței si
preocupărilor oamenilor muncii din
diversele sectoare de activitate ale
economiei județului Suceava.
Nu uităm și nu vom uita niciodată
că în soațele cifrelor care repre
zintă nivelul realizărilor stau oame
nii. că de modul in care aceștia ac
ționează. rezultatele vor fi de la o
perioadă la alta mai mari, că ridicarea conștiinței socialiste, revolutionare a fiecărui om si a tuturor
trebuie să determine realizarea la
cote superioare a sarcinilor. Astfel
înțelegem să răspundem exigentelor
maiore ale hotărîrilor Congresului
al XlII-lea al partidului, a celor
lalte documente de partid si de stat.

Alexandru VORNICU
Șeful secției de propagandă
a Comitetului județean Suceava
al P..C.R.

PRACTICA STUDENȚILOR AGRONOMI sinteză a activității universitare de calitate
Intr-un mod specific, grăitor pen
tru condiția ei actuală, practica pro
ductivă a studenților agronomi se
înscrie între acțiunile facultăților,
catedrelor, disciplinelor de profil, în
dreptate acum, la solicitarea secreta
rului general al partidului, spre asu
marea unei bune părți din răspun
derea directă pentru calitatea lucră
rilor agricole și obținerea de pro
ducții record în județele repartizate
spre îndrumare institutelor agrono
mice. Drept urmare, preliminariile
organizatorice ale activității produc
tive desfășurate de studenti trebuie
să fie mult mai riguroase, mai rațio
nal distribuite în spațiu, mai judicios
corelate cu întregul conținut al pro-,
cesului de învătămint. pentru moți-*
vul esențial că practica productivă a
studenților agronomi se răsfringe
acum, mai mult decît în anii prece
dents nu numai asupra profilului
pregătirii viitorului specialist, ci cu
deosebire asupra calității uneia sau
alteia dintre lucrările efectuate de
studenti pe ogoarele unităților agri
cole.
Și poate cea dintîi rigoare a unor
asemenea preliminarii se identifică
în cerința ca, atit cît lucrează și acolo unde sînt chemați să lucreze,
să îndrume, să cerceteze, să organi
zeze, studenții agronomi trebuie s-o
facă, neîndoielnic, cu o pricepere
exemplară, cu o autoritate de spe
cialist. Mai vechea mentalitate des
pre practica studenților agronomi ca
despre o activitate aproximativă,
minor experimentală, uneori chiar
rutinieră, se cere a fi Intru totul pă
răsită din moment ce ne propunem
modernizarea și perfecționarea tutu
ror muncilor agricole inclusiv pe ca
lea practicii studenților de profil,
Ajungem astfel la concluzia lim
pede, vizînd deopotrivă atit struptura programului studențesc de practi
că, cît și calitatea întregului sistem
al învățămîntului superior agrono
mic : implicarea acestuia din ce în
ce mai adîncă și cu mai multă răs
pundere în bătălia întregii țări pen
tru obținerea de producții record nu
numai, că nu îngăduie diminuarea
conținutului său științifico-teoretic
ci. dimpotrivă, solicită mal mult ca
oricînd .neîncetata creștere valorică a .
acestuia, astfel incît cunoștințele asimilate să-i îngăduie fiecărui stu
dent intervenții practice de înaltă
eficiență. Ca atare, adîncirea și mai
buna sistematizare a studiului uni
versitar. respectarea celor mai înalte
exigente ale acestuia se definesc ca
imperative de prim ordin ale învățămîntului superior agronomic, datora
te tocmai sporitei sale solicitări so
ciale. și se înscriu deopotrivă printre
preliminariile, cît și printre conse
cințele firești ale programelor de
practică.
Pornind tocmai de la asemenea
principii. Institutul agronomic „Ni
colae Bălcescu" a concentrat în
programul de practică al studenți
lor din anii mari participarea aces
tora la lucrările campaniei agricole
de toamnă. 100 de studenți din anii
III și IV ai Facultății de agronomie
au fost repartizați în aproape toate
C.A.P.-urile și I.A.S.-urile Sectorului
agricol Ilfov pentru a participa și,
implicit, a asigura efectuarea la un
înalt nivel de calitate a lucrărilor de
pregătire a terenului și de insămințare prevăzute pentru această toam
nă. Acțiunea ca atare se înscrie, cum
aminteam, între măsurile ce răspund

chemării secretarului general al
partidului ca unitățile învățămîntului
superior agronomic să-și asume răs
punderi sporite în obținerea, încă
din anul viitor, ta producțiilor agri
cole record in județele respective. Și
cum temelia recoltei viitoare se re
găsește in lucrările de pregătire a
terenului și de semănat executate in
toamnă, studenților, repartizați in unitățile amintite le-a revenit, firesc, o
gamă largă de îndatoriri, de la re
glarea mașinilor agricole la funcțio
narea lor optimă, de la verificarea
(și nu o dată chiar executarea) ară
turilor de calitate la analiza semin
țelor selecționate și introducerea lor
în brazdă etc. Sarcina studenților,
așadar, este nu să-i dubleze pe spe
cialiștii unităților respective, ci să
amplifice asistenta științifică și teh
nică, să-i întărească acesteia caracterul participativ, operațional. astfel
Incit nici o lucrare executată să nu
■scape rigorilor agrotehnice.
Din raidul ce l-am întreprins pe
tarlalele Sectorului agricol Ilfov, îm
preună cu conf. univ. dr. loan Pleșa,
decanul Facultății de agronomie, ar
putea fi consemnate mai multe fapta
care atestă că aici practica producti
vă și-a atins în mare măsură obiec
tivele. Studenții au fost inițial mal
bine instruiți asupra sarcinilor spe
cifice acestei toamne, repartizarea
lor s-a făcut în grupuri mici, de
două-trei persoane, tocmai pentru ca
intervenția lor științifică și tehnică
să se răsfrîngă unitar asupra cît mai
multor unități agricole ; condițiile de
cazare, cel puțin la C.A.P. Tunari și
C.A.P. Ștefănești pe unde am trecut
noi, erau, după înseși mărturisirile
studenților. dintre cele mai bune,
Se cuvine a fi consemnat și
faptul că. pe terenurile unora
dintre C.A.P.-urile Sectorului agri
col Ilfov, facultatea a organizat și
conduce de mai multă vreme lo
turi experimental-demonstrative pen
tru studiul hibrizilor de porumb și al
metodelor de pregătire a terenului
în vederea culturilor succesive. La
C.A.P. Tunari am văzut un aseme
nea lot. cultivat cu 4 soiuri timpurii
de porumb (Fundulea 98, 102, 200 și
215) : semănatul s-a efectuat la 23
iunie, după recoltarea orzului, și
astfel știuleții. în cantități aprecia
bile, au ajuns, cei mai mulți, la sta
diul de coacere. Lucrarea are încor'porată și contribuția studenților agronomi, de aceea atît Ștefan Dor,
cit și Constantin Tudorache, preșe
dintele și. respectiv, inginerul-șef al
C.A.P. Tunari, au numai cuvinte de
laudă despre programele de practică
ale viitorilor specialiști ai ogoarelor.
Pe tarlaua Tinca-Dache am stat de
vorbă la vremea respectivă și cu
cele două studente. Valentina -Stolan, anul al IV-lea, grupa 1 402, si
Carmen Călin, anul al III-lea, gru
pa 1 301, venite aici în practică pen
tru a asigura, cum spuneam, cali
tatea lucrărilor de toamnă. Studen
tele sînt inimoase, și-au impus auto
ritatea din primele zile de practică,
inclusiv prin faptpl că înainte de a
lua o hotărîre. de a stabili o măsură
organizatorică, de a executa ele înse
le o operație, s-au documentat te■ meinic. alegînd. întotdeauna soluția
optimă dintre mai multe variante, pe
care le discută amănunțit. Au primit,
în acest sens, un sprijin substanțial
din' partea cohf. univ. dr. Gheorghe
Budoi, cadru didactic specialist în
agrotehnică, prezent de asemenea pe
ogoare ca îndrumător științific din

partea facultății, pe toată durata anului, la C.A.P. Tunari.
Am discutat pe
larg în timpul
raidului întreprins despre calita
tea și rolul social, considerabil spo
rite astăzi, ale învățămîhtului supe
rior agronomic, despre direcțiile noi
de pregătire a tinerilor specialiști,
despre necesitatea structurării aces
tei pregătiri in profil larg, tocmai
pentru ca viitorul inginer agronom
să-și poată asuma specializarea într-un orizont și de la un nivel supe
rior de cunoștințe. Toate aceste prin
cipii sint bine cunoscute, inclusiv la
nivelul studenților, dar cind, por
nind de la imaginea citorva tractoa
re aflate într-o pauză nedefinită, am
întrebat pe cele două tinere dacă
le-ar putea diagnostica o eventuală
defecțiune, pentru a cunoaște, cel
puțin, dacă și cînd poate fi remedia
tă, răspunsul a fost un nu categoric.
Nu e un răspuns întîmplător șl el
mi-a fost argumentat de interlocu
torii universitari, profesori și stu
denti. prin chiar faptul că. in ac
tuala organizare a muncii din agri
cultură. reparațiile curente șt capi
tale ale tractoarelor și mașinilor
revin, pe bună dreptate. în seama
secțiilor șl atelierelor aflate In răs
punderea inginerului mecanic agri
col. Argumentul este corect, numai
că o asemenea specializare nu vine
în nici un fel în contradicție cu o
eventuală (atît de dorită !) mal bună
avizare a inginerului agronom și
asupra acestei probleme. O pricepe
re mai accentuată din partea aces
tuia n-ar concura în nici un fel spe
cializarea existentă, ci ar veni in
întîmpinarea Agriculturii moderne,
imposibil de a fi separată de meca
nizare. O asemenea pricepere ar fa
voriza. între altele, recepția adecva
tă a reparațiilor, ar preîntîmpina
atîtea dintre defecțiunile ce țin. une
ori. în loc campaniile agricole și ar
reduce la strictul necesar timpul, atit
de prețios în vremea semănatului
sau a recoltatului, destinat întreți
nerii și reparațiilor.
Cu toate acestea, sistemul ac
tual al învățămîntului superior
agronomic
este
astfel
alcătuit
Incît disciplinele de mecanizare, res
pectiv Tractoare și mașini agricola
plus Conducerea tractoarelor agrico
le (cu toate mașinile ce li se cuplea
ză) sînt predate în anii I și II. nu
mai că marea majoritate a discipli
nelor tehnologice fiind parcurse în
anii III și IV, între acestea și cela
de mecanizare apare astfel un deca
laj de timp, mai greu de suplinit da
fiecare student în stabilirea corela
țiilor necesare, interdisciplinare. E adevărat, eforturile individuale deo
sebite, desfășurate la nivelul predă
rii și însușirii unor discipline, inclu
siv cu prilejul examenelor și coloc
viilor, au vizat și atenuarea unui asemenea decalaj'; e limpede însă că,
in cuprinsul unitar și sub autorita
tea planului și programelor de învățămînt, asemenea eforturi ar fi mult
mai rodnice. Iată de ce considerăm,
judicioasă opinia prof. univ. dr. ing.
Toma Dragoș, șeful catedrei de agri
cultură generală de la Institutul ,agronomic „N. Bălcescu", ca în anul
al IV-lea să se introducă o discipli
nă, concentrată intr-un s.emestru, vizind întreținerea tehnică a utilajelor
agricole în cimp. Este o propunere
pe care o supunem factorilor da de
cizie.

Mihai 1ORDANESCU
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Ritmurile orașului
(Urmare din pag. 1)
politică, socjal-economică a patriei, borna
de
aur
a
Epocii
Nicolae
Ceaușescu,
marele
revoluționar
comunist care, dind
nume unui timp, a dat
nume aspirației noas
tre către demnitate și
progres.
Ce mai înseamnă. în
noua sa orbită a de
venirii, orașul Urlați ?
Una
dintre
marile
podgorii' ale țării, ex
tinsă și modernizată
an de an, este Dealu
Mare. Blazonul Casei
Domnești a lui Con
stantin ’ Brîncoveanu
care timp de o lună și
jumătate, in 1711, a
cirmuit țara de aici,
este semnul .de legă
tură cu o tradiție ve
che a locurilor,' depistabil pe eticheta-blazon a fiecărei sticle
cu licoare de Dealu
Mare. .Cele 1 542 hec
tare de vie înseamnă
o valorificare optimă
a pantelor sărace de
pe o parte și cealaltă
a Cricovului Sărat,
program
meticulos,
care continuă cu lu
crările de terasare și
de înființare de noi
plantații în această
iarnă. Și daqă la Fer
ma Via Domnească,
una din cele 15 ale în
treprinderii, condusă
de inginerul Marcel
Tătaru.
activitatea
pare a fi intrat, o dată
cu încheierea campa
niei de recoltare, în
tr-o perioadă, cel pu

țin aparent, mai liniș
tită, la marele și mo
dernul Complex de
vinificație din Urlați,
construcție
impună
toare și complicată,
labirint de laboratoa
re și subterane, cam
pania este în toi sau,
pentru a fi în sfera
limbajului vinicol, în...
fierbere. Vinul nou acum fierbe în uriașe
recipiente din inox, in
cisterne de zeci de
vagoane, la tempera
tură dirijată, in urma
unor procese de sepa
rare jși liniștire (dega
jarea de energie în
timpul
fermentării
poate duce, dacă este
lăsată în voie, la scă
derea calităților orga1noleptice ale vinului,
ori vinul trebuie să-și
mențină prospețimea
fructului din care a
rezultat ; jn pahar să
simți strugurele din
care provine licoarea).
Este aici o uzină în
treagă. Conducerea ei
revine inginerului Sterea Dinu, specialist
tinâr încă, dar posedînd o robustă expe
riență de viticultor și
apoi de vinificator.
Un mănunchi de zece
specialiști și alți circa
o sută de muncitori,
pivniceri, frigotehniști,
laboranți, urmăresc și
dirijează, ca de la un
panou de comandă,
viața vinului, împlini
rea lui optimă. Ulti
mul concurs național
de vinuri a adus în
treprinderii 11 medalii,

tV
20,00 Telejurnal
20,15 Viața economică • Bilanț ’85 —
perspective ’87 In agricultură
20,25 Jtepubllcll, un etnteo unanim.

veț-nisată expoziția „Valori numis
matice în colecții doljene". (Nicolae
’Băbâlău).
TIMIȘ. A devenit o tradiție ca tn
luna decembrie clubul C.F.R. din
Timișoara să găzduiască „Zilele
teatrului muncitoresc" — amplă tre
cere în revistă a artei amatoare din
municipiul de pe Bega. Ediția din
acest an, a VI-a, a reunit, pe par
cursul a 4 zile, 30 de colective dra
matice și de montaje literare și un
mare număr de recitatori care-șl

din care 4 mari me
dalii de aur : două
pentru Fetească rega
lă, una pentru Caber
net sauvignon și cea
laltă pentru vinul ob
ținut din soiul Feteas
că neagră. Un nou
sortiment de vin spu
mant, de tip șampa
nie, prima la noi in
țară obținută din stru
guri aromați (Muscat
Ottonel), Cu un grad
alcoolic mic, dar cu . o
păstrare perfectă a
fructuozității și pros
pețimii strugurelui e
pe cale de a fi furni
zat pieței. Medalii, di
plome, preocupări con
tinue pentru valorifi
carea cît mai bună a
acestei bogății a dea
lurilor.
în centrul orașului
Urlați, un nou și mo
dern complex comer
cial rînduiește mișca
rea stradală a, oame
nilor* dinspre blocurile
aliniate de o parte șt
de alta a bulevardului
principal. Alte nume
roase magazine la par
terul blocurilor. Circu
lația mașinilor se face
pe șoseaua de centură,
astfel că strada toată
— un Lipscani al Ur
laților — este la dis
poziția acestui frea
măt pietonal. Decem
brie. a scos din garde
robe hainele groase,
iar cojocul îmblănit,
tip Orăștie sau Ora
dea. este și aici 'la
modă. Freamăt, pași
ai răspunderilor zilni
ce, viață.

Versuri șl cîntece patriotice (co
lor)
20,35 Timp al marilor înfăptuiri revo
luționare (color) • Pe Argeș tn
Jos... Reportaj
20.50 Film serial (color). „Ambulanța”.
Producție a televiziunii ceho
slovace. Premieră pe țară. Episo
dul 7
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

desfășoară activitatea In cadrul
cluburilor și caselor de cultură
muncitorești și ale tineretului, în
întreprinderi și instituții și în uni
tăți aparținind cooperației mește
șugărești. (Cezar Ioana).

MUREȘ. în organizarea Comple
xului muzeal Mureș, în municipiile,
orașele și principalele centre rurale
ale județului au avut loc în aceste
zile simpozioane, mese rotunde,
dezbateri și matinee muzeale, la
care și-au dat concursul istorici,

TEZAUR CU MULTIPLE VALENȚE EDUCATIVE
Cercetările etnografice- au pus în
lumină de multă vreme existenta
unor zone de creativitate populară
cu arii, și intensitate diferite. S-au
stabilit si hărți care făceau dovada
evidentă a prezentei unor centre de
iradiere si a unor spatii mai puțin
♦ relevante. Centrul istoric al Munte
niei. Oltenia nordică, ținuturile Fă
gărașului si
Bîrsei. Suceava și
Neamț. Apuseni si Maramureș. Vrancea si Hațeg au constituit dintotdeauna nuclee ale civilizației si artei
populare puse deplin în
valoare. ,
Studii interdisciplinare. expoziții și ‘
muzee le-au făcut bine cunoscute
bogăția si originalitatea, le-au sporit
gradul de atractivițate. Hotărîrea de
a se înființa Pe lingă fiecare muzeu
județean secții de etnografie si artă
populară a declanșat o
adevărată
competiție în descoperirea si pre
zentarea elementelor de civilizație
si artă populară specifice fiecărei
zone in parte. Decantări succesive,
colaborarea specialiștilor cu organi
zatorii au dus la apariția pe întreg
teritoriul tării a unor muzee etno
grafice prin care se conservă și se
oferă publicului un patrimoniu cu
prinzător. sporind considerabil
cu
noi centre de mare interes harta ci
vilizației si artei noastre populare.
Un asemenea centru apare vizita
torului. chiar si nespecialist. secția
de etnografie si artă populară a Mu
zeului din Brăila. Relativ tinăr — deabia cincisprezece ani au trecut de
cînd si-a oferit bogățiile într-o ex
poziție organizată dună cerințe mo
derne — așezămintul s-a dezvoltat în
ultimii ani prin instalarea într-un
spațiu corespunzător situat In cen
trul Istoric al orașului, pentru a fi
considerat., in momentul de fată, o
unitate reprezentativă de acest tip.
Pe o suprafață de 1 800 m.p. sînt ex
puse 2 240 de obiecte, dintr-un total
de 4 200 aflate în depozite, in nu mai
puțin de 17 colecții.
— Am încercat să dovedim
că
zona etrioculturală brăileană nu e o
pată albă pe harta tării, mărturi
sește șeful secției, istoricul
Liviu
Mihăilescu. Poate chiar
împotriva
realităților unei Istorii vitrege, cer
cetările întreprinse de colectivul nos
tru. In colaborare cu specialist! din
centre de prestigiu, au scos la iveală
un tezaur de civilizație si cultură

CARNET CULTURAL
muzeografi, cadre didactice univer
sitare și cercetători științifici. Ma
nifestările — la care au participat
elevi, tineri și oameni ai muncii
din întreprinderi, instituții și uni
tăți agricole — au situat in centrul
atenției aspecte vizînd continuita
tea daco-romană în lumina celor
mai noi descoperiri arheologice, va

nebănuit, dovedind continuitatea si
intensitatea deosebită a vieții româ
nești la Dunărea de Jos. Prin studii
intense, multe publicate in ..Catalo
gul colecției de etnografie si artă
populară al Muzeului Brăilei". cu
sprijinul locuitorilor care au înlesnit
cercetările și au făcut numeroase
donații, s-a ajuns la alcătuirea aces
tei expoziții de bază cu care ne
mindrim.
Grija pentru detaliu dovedește
acribia științifică remarcabilă in ale
gerea fiecărui exponat în parte.
Printre uneltele de pescuit se află
o barcă folosită totodată la stors
struguri, o trusă de servit mîncarea
la colibă ; ocupațiile agricole, larg
reprezentate, au cîteva piese unicat,

jinul forurilor culturale șl al între
prinderilor din județ, a' trecut la or
ganizarea unor manifestări de larg
interes cetățenesc si educativ. Se ru
lează astfel o serie de expoziții ale
unor colecționari care oferă obiecte
populare valoroase locale sau din
alte părți ale tării, cum a fost co
lecția Maria si Nicolae Zșhacinschi.
Pot fi văzute în aceste
expoziții
temporare catrinte si măști, ștergare
si traiste, ceramică de Horezu Si
scoarțe brăilene. Pe de altă parte, se
urmărește îmbogățirea patriomoniului muzeal prin evaluarea unor co
lecții personale sau prin cercetarea
inventarelor domestice a 'numeroși
locuitori. Sprijinul acestora se dove
dește a fi de mare importantă și co

cum sînt rlsnita pentru mei sau risnita de lemn pentru decorticat orez.
Piesele de port popular sau de mo
bilier casnic. sînt de mare finețe si
originalitate. Toate la un loc sînt
puse și mai bine in valoare prin
organizarea ansamblului expozitional într-un flux evolutiv de la ocu
pațiile traditionale Ia obiceiuri. Ocu
pațiile de bază, cultivarea pămîntului si creșterea animalelor, ocupa
țiile complementare. meșteșugurile
traditionale sătești alcătuiesc o pri
mă^ mare secțiune boggt reprezen
tată. Colecția de artă populară, al
cătuită din scoarțe de o mare diver
sitate de forme și culori, ștergare
si obiecte pentru obiceiuri consti
tuie partea cea mai mobilă a expozi
ției. Colecția de obiecte de port
popular o însoțește îndeaproape,
prin varietatea si frumusețea costu
melor. O bogată iconografie ne lemn
si sticlă întregește cromatic an
samblul într-o latură
considerată
oină nu de mult ca lrelevantă în
această zonă. Situl arhitectural in
aer liber recompune o
gospodărie
brăileană. un atglter de fierărie si
un Iapidariu cu elemente de piatră,
dind întregii expoziții cuprinderea
panoramică a evoluției civilizației si
culturii locale.
Cu o asemenea expoziție riguros
concepută, bogată si surprinzător de
originală.’ colectivul de aici, cu spri

lectivul de aici analizează periodic
materialul etnocultural descoperit
sau oferit de localnici, retinînd acele
piese deosebite ; în același timp din
această colaborare s-au născut punc
tele muzeale permanente în nume
roase comune, alcătuite după criterii
științifice si lăsate în custodia loca
lităților. ne lingă cămine culturale
sau scoli : la Galbeni. Tudor Vladimirescu. Zăvoaia. Șutești etc. Obiectele provenind din donații alcă
tuiesc microexpozitii permanente șl
atrag la realizarea lor țărani, profe
sori de limba română și istorie,
elevi, dornici să conserve numeroa
sele si frumoasele tradiții locale ex
primate în obiecte de port, arta sau
unelte. Sub îndrumarea colectivului
de muzeografi, interesul pentru măr
turiile vechii noastre culturi si civi
lizații populare primește girul știin
țific necesar si îndrumarea metodică
corespunzătoare.
Instituție culturală In sensul de
plin al înțelesului, muzeul organi
zează numeroase manifestări de larg
interes. Simpozionul național „Crea
ția populară contemporană în Româ
nia si valorificarea tradițiilor popu
lare" s-a bucurat de participarea a
numeroși oameni de cultură si ști
ință. etnografi si folcloriști. S-a dis
cutat. cu acest prilej, relația dintre
tradiție si înnoire in arta populară
sau s-a trecut în revistă evoluția ce

lorile de patrimoniu cultural în is
toria României și semnificația Marii
Uniri de la Alba Iulia în conștiința
poporului român. în cadrul acestor
acțiuni, complexul muzeal a itinerat o expoziție cu obiecte arheolo
gice. iar formațiile artistice din
așezămintele culturale au susținut
numeroase spectacole.
(Gheorghe
Giurgiu).
BISTRIȚA-NASAUD. Timp de
două zile, municipiul Bistrița a fost
gazda tradiționalei manifestări cul

tural-artlstice și educative „Rădă
cinile eternității", găzduită sub ge
neroasa emblemă a Festivalului na
țional i,Cîntarea României". Cea
de-a cincea ediție a reușitului con
curs în domeniul muzical-coregrafic
al creației populare și literare a fost
onorată de participarea unor for
mații artistice, grupuri și interpret!
individuali din județele Cluj, Boto
șani, Bistrița-Năsăud, Hunedoara,
Mehedinți și Sălaj. (Gheorghe Crișan).

ramicii pe teritoriul tării noastre.
De asemenea au loc vernisaje de
expoziții de artă populară contem
porană românească sau acțiuni in
terdisciplinare cum a fost expoziția
de grafică a Emiliei Dumitrescu,
„Comori ale folclorului românesc".
De o atenție deosebită se bucură
încercările de revitalizare a unor obi
ceiuri populare cu mare încărcătură
afectivă si moralizatoare. La șeză
tori sau clăci cu joc. serbări cîmpenesti. seri folclorice, cu sprijinul
unor formații artistice de amatori
este recreată atmosfera unor vechi
obiceiuri si datini laice. Mai mult,
dincolo de interesul reconstituirii si
al atractivitătii spectaculare se de
pun stăruitoare eforturi pentru re
descoperirea și revigorarea unor meș
teșuguri traditionale. între acestea,
vopsitul cu unele culori vegetale,
croiala tradițională, retete de bucă
tărie țărănească tradițională si al
tele se dovedesc a fi cele mai apre
ciate si cu rezultate vizibile. Stu
dierea si. acolo unde se dovedește si
util, revitalizarea bogatului patrimo
niu al experienței populare acoperă
o bună parte a efortului colectivului
de muzeografi. în cadrul brigăzilor
științifice. în cele peste 60 de șeză
tori, în serile muzeale dedicate mai
ales elevilor, valorile tradiționale ale
poporului nostru sînt făcute cunos
cute unui public tot mai larg.
Deopotrivă ansamblu muzeal si
factor cultural important, secția de
etnografie si artă populară formează
si susține cu argumente științifice,
cu exemplul gustului si al frumosu
lui In deplinul său echilibru armo
nic interesul pentru bogata noastră
moștenire culturală. Strădaniile în
cununate de succes au dovedit si
aici, ca si în alte părți ale tării. In
strînsă conlucrare cu cercetarea is
torică si lingvistică, permanenta spi
ritualității românești, capacitatea civilizatorie și artistică a înaintașilor
noștri care au transmis contempora
neității mesajul lor peste veacuri.
Prin aceasta, funcția de conservare
a muzeului se dovedește a fi mult
mal rodnică. împlinindu-se în rostu
rile ei de întreținere a unor legături
durabile cu o tradiție vie si stimula
tivă.

Emil VASILESCU

TELEORMAN. în organizarea
secției de propagandă a comitetu-l
lui județean de partid, în comuna
Drăgănești-Vlașca a avut loc un
schimb de experiență cu tema
„Propaganda vizuală — formă efi
cientă a muncii politice de masă în
sprijinul realizării obiectivelor noii
revoluții agrare". Au participat
secretarii adjunct! cu probleme de
propagandă ai comitetelor comuna
le de partid din județ. (Stan Ște
fan).
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I LUCRĂRILE REUNIUNII ȚĂRILOR BALCANICE PRIVIND
REALIZAREA UNEI ZONE FĂRĂ ARME CHIMICE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
*

A

"

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele

Republicii Socialiste

România,

de participanții la Plenara Consiliului Sanitar Superior
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții Ia Plenara Consiliului Sanitar Superior au analizat, eu
exigentă revoluționară și inalt spirit de răspundere, modul in care Minis
terul Sănătății, direcțiile sanitare, intregul personal medico-sanitar au acțio
nat, in anul 1986, pentru traducerea in viată a botăririlor Congresului al
XIII-lea al Partidului Comunist Român, 'a Indicațiilor date de dumnea
voastră, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind îmbu
nătățirea activităților de ocrotire a sănătății, de creștere a natalității și a
sporului natural al populației, care să asigure tinerețea, continuitatea na
țiunii noastre socialiste.
Membrii Consiliului Sanitar Superior, !ntr-o deplină unitate de gind șl
simțire cu intreg personalul medico-sanitar al tării, au exprimat, și cu
acest prilej, sentimentele lor de dragoste fierbinte, de nemărginită stimă,
prețuire și adincă recunoștință fată de gloriosul nostru partid comunist,
fată de dumneavoastră, inteleptul conducător, Erou intre eroii neamului,
personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru neobosita activitate
ce o dedicați, cu pilduitoare abnegație revoluționară, fericirii și bunăstării
întregului popor, măreței opere de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a României spre culmile însorite ale co
munismului.
Cu inaltă stimă șl oonslderațle, exprimăm. In același timp, profundul
respect și deosebita recunoștință ale tuturor cadrelor medico-sanitare fată
de activitatea multilaterală, in cadrul conducerii superioare de partid șl de
stat, pe tărimul dezvoltării științei, Invătămintului și culturii, pe care o
desfășoară tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent
om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru Îndrumările
șl sprijinul acordate permanent sectorului ocrotirii sănătății din tara
noastră.
Vă raportăm, tovarășe secretar general al partidului, că, anul acesta.
Consiliul Sanitar Superior a orientat și condus cu rezultate mal bune acțiu
nile complexe, de Îndrumare metodologică șl control in teritoriu, de edu
cație sanitară a populației.
Insușindu-ne indicațiile de neprețuită valoare pe eare ni le-ați dat,
vom acorda o atenție sporită acțiunilor destinate creșterii nivelului de
cultură sanitară a populației. Vom pune, in continuare, accentul pe edu
cația sanitară, mai ales a tinerei generații, pe ocrotirea mamei și copi
lului, precum și pe ridicarea nivelului general de cunoștințe al populației
care să contribuie astfel la ocrotirea propriei sănătăți, menținerea vigorii
și capacității de muncă.
Vă rugăm respectuos, mult Iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să primiți, o dată cu expresia sentimentelor de inaltă recunoștință pentru
grija ce o manifestat! fată de ocrotirea sănătății poporului, angajamentul
nostru de a acționa fără preget, cu devotament și pasiune revoluționară,
spre a duce la îndeplinire prețioasele Indicații ce ni le-ati dat și de a con
tribui, astfel. Ia îmbunătățirea stării de sănătate, la păstrarea tinereții
națiunii noastre. Ia ridicarea necontenită a României pe noi culmi de civi
lizație și progres.
Acum, In prag de An Nou, vă adresăm din adlncul Inimilor noastre
urarea strămoșească să ne trăit! intru multi ani, In deplină sănătate, spre
binele și fericirea poporului român 1

Marți a avut loc in Capitală ple
nara Consiliului Sanitar Superior
caro a analizat activitatea desfășu
rată de personalul medico-sanitar
in lumina, hotărîrilor oelui
de-al
XIII-lea Congres al partidului,
a
indicațiilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
cu
privire
la continua îmbunătățire a stă
rii de sănătate a populației. Au
fost dezbătute aspecte ale evoluției
principalilor indicatori demografici,
ln 1986, măsurile ce se impun în
vederea Îmbunătățirii acestora. Tot
odată, s-au stabilit noi sarcini pen
tru creșterea continuă a calității
acțiunilor profilactice necesare men
ținerii șl consolidării capacității de

muncă a celor ce creează bunurile
materiale și spirituale ale societății
românești contemporane, asigurarea
tinereții și vigorii națiunii noastre.
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.
Intr-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participanții la plenară au
adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
(Agerpres)

CLUJ

Noi obiective de investiții In funcțiune
Colectivul Trustului antrepriză
generală de construcții industriale
Cluj se numără printre unitățile
eoonomioe care au raportat reali
zarea înainte de termen a planului
pe acest an. Directorul trustului,
inginerul Petre Pîrvulescu, ne-a
făcut cunoscut că în ultima peri
oadă de timp au fost puse în func
țiune noi capacități de producție
la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii în cadrul oțelăriei. la
Combinatul de utilaj greu din
Cluj-Napoca pentru piese turnate
din oțel, fabricile de zahăr de la
Lechința și Teiuș. noi ferme la în
treprinderile avicole din județele
Cluj. Bistrița-Năsăud și Sălaj. De

la începutul anului au fost finali
zate mal devreme cinci capacități
de producție. Pe șantiere continuă
să se desfășoare o rodnică activi
tate, ceea ce va permite realizarea
pînă la finele anului a unei pro
ducții suplimentare de 50 milioane
lei. De remarcat este faptul că re
zultatele bune Înregistrate în acest
an se datonesc în cea mai mare
parte aplicării unor tehnologii mo
derne de execuție, extinderii me
canizării și industrializării lucrări
lor. aplicării acordului global, unei
mal bune și eficiente organizări a
activității fiecărei brigăzi, la fie
care punct de lucru. (Marin Oprea).

Citiți tn
Almanahul „SCÎNTEIA“ 1987

OMUL 1N „ERA MĂRII"

...Pe țărmul Mării Negre, In apropiere de Mamaia, se află sediul
științific al oceanografiei românești. De acolo încep pașii unei investi
gații intr-o lume fascinantă, „lumea tăcerii' cum a numit-o Cousteau.
„Explorarea" pe care v-o propune almanahul cuprinde etape, enigme
șl cercetări intitulate :
— Detectivii mării in acțiune
— Prefață ecologică la mileniul III
— Are cuvîntul ingineria marină
— O fabuloasă farmacopee își așteaptă descoperitorii
— Pescuitul poate fi prognozat ?
— Doctorat și... salată de caracatiță
— O nouă Atlantidă ?
OMUL IN „ERA MĂRII" - o prospectare a științei viitorului, o ima
gine dintr-o lume a aventurii și cutezanței umane.

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1987
se găsește la centrele de difuzare a presei

La București a avut loc. ln zilele
de 22 și 23 decembrie 1986, Reuniu
nea la nivel de expert! a țărilor bal
canice privind realizarea unei zone
fără arme chimice in Balcani.
La reuniune au fost reprezentate
Republica Populară Bulgaria. Repu-,
bllca Elenă, Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia. Republica Socia
listă România si Republica Turcia.
Republica Turcia a luat parte ca ob
servator.
Participanții la reuniune au primit
cu deosebită satisfacție si au dat o
Înaltă apreciere Mesajului adresat
cu această ocazie de președin
tele Republicii Socialiste România.
Nicolae Ceaușescu.
La reuniune a avut loc un schimb
de vederi cu
privire la transfor
marea Balcanilor într-o zonă fără
arme chimice. în acest context, fie
care delegație â făcut cunoscute
considerentele tării sale. Delegația
română a prezentat proiectul unei
Declarații solemne privind procla

marea Balcanilor zonă liberă de arma
chimice.
Documentul a fost primit de dele
gațiile participante pentru a fi trans
mis spre examinare guvernelor res
pective, care vor comunica răspun
surile lor guvernului român.
Lucrările reuniunii s-au desfășurat
Intr-o atmosferă prietenească, de lu■cru și constructivă. într-un spirit de
cooperare.
Participanții la reuniune au fost
primiți de loan Totu. ministrul afa
cerilor externe. Cu acest prilej, a
avut loc un schimb de opinii asupra
problemelor in discuție la reuniune,
precum și în legătură cu posibilită
țile de continuare a eforturilor in
această direcție.
Participanții la reuniunea țărilor
balcanice au exprimat mulțumirile
lor pentru organizarea intîlnirii. con
dițiile asigurate si ospitalitatea acor
dată ln timpul șederii lor în Româ
nia.
,

Au îndeplinit planul anual
UNITĂȚILE ECONOMICE ALE JU
DEȚULUI GIURGIU au îndeplinit, în
ziua de 23 decembrie, planul la producția-marfă industrială pe anul 1986.
Au fost asigurate, astfel, condiții ca,
pînă la 31 decembrie, planul primu
lui an al actualului cincinal să fie
realizat la acest indicator in propor
ție de peste 102 la sută. Colectivele
de muncă din industria județului au
produs peste prevederi, de la Înce
putul anului. 3 500 tone utilaje teh
nologice pentru lucrări miniere și
metalurgie, confecții textile în va
loare de 8 milioane lei și alte pro
duse. Totodată, planul productivității
muncii a fost îndeplinit în proporție
de 102,5 la sută.
In telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, de Comitetul
județean Giurgiu al P.C.R.. se expri
mă angajamentul oamenilor muncii
din acest județ de a munci în spirit
revoluționar pentru ca. în zilele ce
ne despart de Anul nou, să ob
țină produse industriale in cantități
tot mai mari, să pregătească — așa
cum a cerut secretarul general al
partidului — toate condițiile pentru
ca chiar din primele zile ale lui 1987
să se asigure realizarea tuturor in
dicatorilor de plan.

★

Colectivele de oameni al muncii
din UNITĂȚILE ECONOMICE ALE
JUDEȚULUI MARAMUREȘ rapor
tează că, in ziua de 23 decembrie, au
îndeplinit planul anual la producția
industrială. Ca urmare, pînă la sfirșitul anului, urmează să se obțină o
producție-marfă industrială supli
mentară evaluată la peste 500 mili
oane lei și concretizată în impor
tante cantități de cupru și plumb in
concentrate, pirită, produse metalur
gice și chimice, utilaje tehnologice și
mașini-unelte, produse ale industrii
lor ușoară și de prelucrare a lem
nului, piese de schimb. Nivelul pla
nificat al productivității muncii a
fost depășit cu 7 300 lei pe persoană.
In telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar ge
neral ai Partidului Comunist Român,
președintele
Republicii
Socialiste
România, de către Comitetul județean
Maramureș al P.C.R., 'se exprimă
hotărîrea fermă a oamenilor muncii
maramureșeni de a acționa cu înaltă
responsabilitate comunistă pentru
înfăptuirea orientărilor și indicațiilor
secretarului general al partidului
formulate la recenta plenară a C.C.
al P.C.R. și la forumurile naționale
ale democrației noastre muncitorești
revoluționare, pentru realizarea rit
mică, în condiții de înaltă producti
vitate, calitate și eficiență, încă din
primele zile ale anului viitor, a sar
cinilor de plan pe 1987.

★

Oamenii muncii din INDUSTRIA
JUDEȚULUI VASLUI raportează în
deplinirea, la data de 23 decembrie, a
planului la producția-marfă indus
trială pe anul 1986. S-au creat ast
fel condiții pentru realizarea, pînă
la sfîrșitul anului, a unei producții
suplimentare de peste 330 milioane
lei. La baza acestui succes se află
creșterea
productivității
muncii,
care este mal mare decît sarcina

planificată cu 6 460 lei pe flecare om
al muncii, valorificarea superioară
a materiilor prime și materialelor.
In telegrama adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul jude
țean Vaslui al P.C.R. și consiliul
popular județean, se arată că, în
prezent, oamenii muncii vasluieni
acționează cu toate forțele pentru
pregătirea și asigurarea tuturor con
dițiilor în vederea realizării exem
plare a planului pe anpl 1987. Este,
totodată, exprimată hotărîrea colec
tivelor de muncă din județ de a-șl
aduce ln continuare o contribuție
sporită la transpunerea ln viață a
obiectivelor ^stabilite de Congresul
al ^XIII-lea al P.C.R., a sarcinilor și
orientărilor cuprinse ln cuvintarea
secretarului general al partidului la
recenta plenară a C.C. al P.C.R.
*
Oamenii muncii din UNITĂȚILE
ECONOMICE ALE SECTORULUI 4
DIN CAPITALA au îndeplinit, în
ziua de 23 decembrie, prevederile
de plan la productia-marfă pe anul
1986.
Actionlnd ln spiritul orientărilor și
indicațiilor date de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru transpu
nerea în practică a programelor de
organizare științifică și de moder
nizare a produselor șl proceselor de
fabricație, pentru utilizarea la În
treaga capacitate a dotării tehnice și
ă' potențialului creator al muncitori
lor si specialiștilor, făuritorii de bu
nuri materiale din
sectorul 4 au
realizat, suplimentar, peste 600 tone
de bare, blocuri și semifabricate
forjate din oțel de scule, produse de
mecanică fină, echipamente hidrau
lice și pneumatice însumînd 30 mi
lioane led, motoare cu ardere internă
totalizînd 2 200 CP, peste 38 000 de
anvelope de diverse tipuri și aproxi
mativ 750 tone benzi transportoare,
mașini-unelte, utilaje tehnologice
pentru metalurgie, fire și fibre arti
ficiale. diverse ailte produse intens
solicitate de economia națională.
(Agerpres)
★
.
Oamenii muncii din INDUSTRIA
MUNICIPIULUI ORADEA, amplu
mobilizați de organele și organiza
țiile de partid, au îndeplinit preve
derile planului producției-marfă pe
1986.
Acest
important
succes
creează condiții pentru obținerea,
pînă la sfîrșitul anului, a unei pro
ducții suplimentare de aproape 340
milioane lei, depășind angajamentul
asumat în întrecerea socialistă. In
dustria arădeană va produce peste
prevederi mai bine de 95 milioane
kWh energie electrică pe bază de
cărbune, produse de mecanică fină
însumînd 14,1 milioane lei, 13 700
tone alumină, aproape 7 000 mc pre
fabricate din beton armat, 1 500 mc
BCA, confecții textile în valoare de
71 milioane lei. 2 200 tone zahăr și
alte importante
produse destinate
pieței interne șl exportului, sporuri
obținute în exclusivitate pe seama
creșterii
productivității
muncii,
(loan Laza, corespondentul „Scînteii").

CjanwjiL^ci/îlu, ^emni^iealU
Idin

lumea constructorilor socialismului

ÎNNOIRI EDILITARE
Străbătînd azi Ungaria socialistă,
se Jmpune atenției suflul construc
tiv din ficare oraș și comună. S-a
construit și se construiește mult în
Ungaria. Zestrei urbanistice vechi,
cu stiluri arhitectonice pretențioa
se. păstrată și promovată azi prin
restaurări meticuloase de urbaniști,
1 se adaugă arhitectura aniior so
cialismului. liniară, mai
directă,
mai funcțională. înclinată in pri
mul rînd spre creșterea confortu
lui. Se remarcă utilizarea pe scară
largă, mai ales la obiective socialculturale. comerciale și turistice,
a materialelor moderne si relativ
ieftine, cum sînt profilele de alu
miniu. «masele plastice si sticla.
In Ungaria se vorbea in anii
trecut! de ritmuri deosebit de ridi
cate în construcția de locuințe, de
adevărate fabrici de case care pro
duceau atît panouri mari, finisate,
cît și bucătării și grupuri sanitare
asamblate. Azi nu se mai vorbește
prea mult de așa ceva. Ritmul s-a
redus mult, iar tehnologiile de con
strucție a locuințelor au fost re
considerate, revenindu-se aproape
la cele clasice, care. în condițiile
din Ungaria, s-au
dovedit mai
ieftine.
La oficiu] de locuințe șl servicii
comunale de pe lîngă Ministerul
Industriei Construcțiilor si Mate
rialelor de Construcție aflăm că. în
primul program al construcției de
locuințe din Ungaria pe 15 ani
s-au construit 1,9 milioane locu
ințe. In această perioadă au apă
rut. importante centre urbane mun
citorești, bine cunoscute azi, cum
sînt Dunaujvaros, Ăjka, Varpalota,
Mor și altele.
Inginerul Balogh Gyula. locțiito
rul șefului de oficiu, ne precizea
ză însă că In cel de-al doilea pro
gram de 15 ani, ln localitățile ru
rale și urbane ungare se va con
strui într-un ritm mal redus.
„Cauzele diminuării volumului de
investiții pentru locuințe sînt mul
tiple — ne spune el. în primul
rînd. este vorba de greutățile eco
nomice și financiare prin care tre
ce tara noastră ca. de altfel, și alte
țări. Si aceasta datorită mal ales
consecințelor crizei economice pe
plan mondial". Interlocutorul ne-a
înfățișat și alți factori. între care
combustibilul și materialele de
construcție energo-intensive. care
nu sînt prea ieftine.
De aici și
costul ridicat al locuințelor, adesea
destul de greu accesibile, mal ales
pentru tineri și familii tinere.
Cu toate acestea, se construiește
mult si cu un accent deosebit pe

vremea
Institutul de meteorologie ți hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul cuprins între 24 decembrie,
ora 20 — 27 decembrie, ora 20. în țară :
Vremea va fl rece, geroasă noaptea șl
dimineața îndeosebi în nordul și cen-1
trul țării. Cerul va fl variabil, mai mult
noros tn regiunile estice și sud-estice,
unde vor cădea precipitații locale sub
formă de ninsoare la început, iar apoi
se va acoperi șl nord-vestul țării. Vîntul va sufla slab pînă la moderat cu
Intensificări temporare viscolind
pe
alocuri zăpada în regiunile estice din
sector nordic șl cele sud-estice din
sector nord-estlc cu viteze de pînă la
60 kilometri pe oră în primele zile.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 18 grade șl minus 8 grade,
mai ridicate în Lunca Dunării și D.obrogea pînă la zero
grade șl mal
coborîte în
nordul șl centrul
țării
pînă la minus 24 de grade. Tempera
turile maxime vor fl cuprinse în ge
neral între minus 7 șl plus 3 grade.
Se va semnala ceață cu depuneri de
chiciură la început în nord-vest, iar
apoi Izolat și în rest. La București :
Vremea, va fl rece, cerul va fi variabil,
mal mult noros în primele zile cînd
va ninge. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat, cu Intensificări temporare din
sector nord-estic la începutul interva
lului.

calitate. In actualul cincinal, bună
oară. vor fl cănstruite 320 000—
340 000 locuințe noi. Din acest vo
lum, 65 mii apartamente noi sînt
ridicate în acest prim an al actua
lului cincinal, iar alte circa 100 mi!
de apartamente si locuințe vor fi
supuse unor lucrări de moderni
zare. Paralel, datorită lucrărilor de
modernizare si urbanizare, anual
dispar în Ungaria circa 20 000 locu
ințe. făcînd loc altora noi.
O atenție deosebită se acordă
construcțiilor în capitala tării. De
prin anii ’60. in capitală s-a tre
cut la descentralizarea industriei
si deplasarea ei spre alte zone.
Astfel, peste 500 unități economice
productive vechi au fost dislocate

însemnări de călătorie
din R. P. Ungară
din capitală, multe din acestea încetîndu-si activitatea, fiind neren
tabile. Ca urmare, la Budapesta au
fost create condiții de dezvoltare
a unor ramuri
industriale
de
perspectivă, orientate în primul
rînd pentru export. „In acest fel
— ne spun gazdele — au fost crea
te condiții pentru realizarea unor
zone industriale si alte unltăti ren
tabile cu investiții cît mai reduse".
Ne-a fost oferit un exemplu in
acest sens. Prin Încetarea activită
ții unei vechi întreprinderi meta
lurgice budapestane.
au
rămas
hale industriale mari, precum șl
alte construcții. Acestea nu au fost
distruse. în hale, cu mici investi
ții, funcționează azi cel mai mo
dem depozit de cărți și tipărituri
din Ungaria, complet mecanizat și
computerizat.
Si sînt multe asemenea unltăti
ingenios reamenajate de edili.
Același lucru se poate spune și
despre dezvoltarea urbanistică. în
continuare, a capitalei ungare. „Ținînd cont de condițiile ecologice
deosebite pe care le are Budapes
ta — ne spune arhitectul Găspăr
Tibor, de la Direcția de sistema
tizare și dezvoltare a capitalei —
orașul se va dezvolta în direcția
sud-est. In această parte a orașu
lui există condiții excelente de ur
banizare. beneficiindu-se de spatii
Împădurite șl aer curat, zone fe
rite de vînt ; In plus. Dunărea asi
gură cele mal bune condiții natu
rale de transport".

De fapt, aici se află în stadiul
final de construcție două mari an
sambluri de locuințe.
care vor
reuni o populație de peste 75 mii
locuitori. Constructorii de locuințe
budapestani și-au propus să ridi
ce în acest an alte 14 000 locuințe
în ansamblurile în curs de reali
zare în sectoarele 11 și 4 si care
vor însuma. în final. 20 000 apar
tamente.
Edilii unguri sînt preocupați, tot
odată. de revitalizarea și restaura
rea unor construcții vechi, de păs
trarea șl readucerea lor In forme
le inițiale. Este și acesta un act de
ecologie umană — tine să ne pre
cizeze arhitectul Găspăr. Dunărea,
care taie literalmente capitala în
două, constituie factorul principal
antipoluant al orașului.’ alături de
zonele cu păduri din împrejurimi,
în concepția edililor, orașul însuși
trebuie să se înscrie ln rîndul fac
torilor antipoluanti.’ în acest sen»
crescînd rolul circulației în subte
ran, cu metroul, și pe Dunăre. în
făptuirea unui amplu program de
modernizare a instalațiilor de apă,
canal și comunicații subterane —
vechi de 70—80 ani — este încă
una din problemele asupra cărora
se concentrează edilii capitalei.
O altă idee adusă frecvent ln dis
cuție este aceea a înălțimii blocu
rilor. Pînă în anii trecuti. se părea
că cele mal avantajoase înălțimi la
blocuri în Ungaria ar fi de 10—12
niveluri. Analize mai recente arată
că. dimpotrivă, blocurile cu 3—4
niveluri asigură cele mai bune
condiții pentru locatari și au mul
tiple avantaje economice si ecolo
gice. Specialiștii argumentează această nouă orientare prin posibili
tatea de a se renunța la lifturi șl
la alte instalații costisitoare, de a
se recurge la tehnologii mai simple
și mai eficiente de construcție, de
a 6e crea un microclimat de zonă
cu o bună circulație si împrospă
tare a aerului etc.
De altfel. în unele ansambluri de
locuințe budapestane, dar șl din alte
localități ale Ungariei, constructo
rii au coborît ștacheta înălțimilor
la 3—4 niveluri, paralel cu lărgirea
spatiilor verzi si parcurilor, a unor
locuri de joacă pentru copil etc.
Sînt preocupări, gîndurl si idei
care animă organele si organizațiile
de partid și <je stat, pe arhitectL
edili și constructori ln preocuparea
de a Îmbogăți cu noi valențe opera
de edificare a socialismului ln Ungări a.

Aurel URZICA

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL • Localitatea elveția
nă Horgen a găzduit meciul inter
național amical de handbal dintre
selecționatele masculine ale Româ
niei șl Elveției. Handbaliștii români
au obținut victoria cu
scorul de
20—14 (11—6) • Turneul internatio
nal masculin de handbal dg la Bor
deaux a fost cîștigat de selecționa
ta Spaniei (10 puncte), urmată in
clasamentul final de echipele Fran
ței (8 puncte). Cehoslovaciei șl Al
geriei (cu cîte 4 puncte). în ultima
zi a competiției : Spania — Ceho
slovacia 24—17 (16—6) ; Franța —
Norvegia 25—19 (12—10) J Algeria —
Italia 20—18 (9—7).

ȘAH.
Campionatul
republican
masculin de șah s-a Încheiat la Si
naia cu victoria maestrului interna
țional Adrian Negulescu, care a to
talizat 8 puncte din 10 posibile. Pe
locurile următoare i Mihail Marin,
Parik Ștefanov — cu cîte 6,5 punc
te, Monel Tratatovicl — 5,5 puncte,
luliu Armaș — 5 puncte etc. In
vîrstă de 25 de ani, component al
clubului Petrolul I.P.G. Ploiești,
Adrian Negulescu clștigă pentru pri
ma oară titlul de campion națlonaL

GIMNASTICA. Balcaniada de gim
nastică pentru juniori s-a încheiat
la Atena cu" concursul special pe
aparate, tn care sportivii români au
cucerit șapte medalii de aur 1 Flo
rin Gheorghe (la cal cu minere și
inele), Adrian Gal (la sol). Radu
Bora (la sărituri), Nicușor Pascu (la
bară fixă), Gabriela Gheorghe (la
birnă). In cadrul competiției de gim
nastică ritmică
modernă. Adriana

SCHL Proba feminină de slalom
special disputată pe pîrtla de la
Valzoldana (Spania) a revenit elve
țiene! Erika Hess, cu timpul de
l’39”84/100, urmată de compatrioata
sa Brigitte Oertll (1’40”98/100). In
clasamentul general al „Cupei Mon
diale" se menține lideră Marla WalUser (Elveția), cu 110 puncte, ur
mată de coechipiera sa Vreni Schnei
der — 106 puncte.

că. să se despartă de prieteni și să
pornească prin tară ln căutare de
lucru. Și nu se putea vorbi despre
democrație.
Ce fel de democrație
putea să existe într-un oraș care nu
oferea cetățenilor săi nici condiții de
muncă, nici șanse de pregătire și
afirmare profesională, nici posibili
tăți de manifestare a personalității,
de lărgire a orizontului profesional 7
Acum lucrurile s-au schimbat radical,
subliniază primul secretar al comite
tului orășenesc de partid. Sînt nu
meroase realizările ce ilustrează noul
climat de adevărată egalitate ln
drepturi, de adevărată democrație,
statornicit ln străvechea urbe. Una
dintre ele, bogată în semnificații pro
funde. este Aceea că. azi. tinerii nu
mal sînt nevoiti să plece din oraș.

stimulează vocația performanței. Clștlgul este dublu; pe de-o parte, cali
tatea muncii se îmbunătățește me
reu ; pe de altă parte, oamenii dobîndesc cutekanță în gîndlre. Aceste tră
sături nu rămîn în perimetrul între
prinderilor industriale. Ele devin bu
nuri proprii ale întregului oraș. Dacă
Roșiori de Vede este, azi. Un oraș
frumos, faptul acesta nu poate fi des
părțit de noile aspirații ale oameni
lor de aici către performanțe Înalte,
de cutezanța lor In gîndire. De la
inovația în producție s-a ajuns. în
mod firesc, la inovația în gospodă
rirea orașului. Desigur, orașul tre
buie să fie continuu înfrumusețat. Și,
mai ales, trebuie să fie totdeauna
curat. Aceste cerințe au devenit ele
mentare la Roșiori de Vede. Dincolo
de ele, se caută — și sint găsite —
noi formule de Îmbunătățire a cali
tății vieții. O preocupare constantă o
constituie asigurarea confortului in
terior în fiecare din cele 5 000 de apartamente construite în ultimii ani.
Edilii orașului acordă o mare impor
tantă acestui fapt, ideea de microcli
mat plăcut fiind dominantă atît pen
tru locurile de muncă din uzină, cit
și pentru viata de acasă. Au fost gîndite ingenioase soluții pentru optimi
zarea confortului în apartamente. Asa
au apărut. în mai multe zone ale
orașului, centrale solare. Peste 1 500
de panouri solare, urcate pe blocuri,
captează energia astrului zilei și asi
gură apă caldă în locuințe. Acum se
instalează astfel de panouri si la noul
hotel orășenesc. Aici va fi. în fiecare
zi. apă caldă obținută nrin transfor
marea energiei solare. Ferestrele
orașului sînt larg deschise snre soa
re. De fant, sînt larg deschise spre
tot ceea ce este nou, avansat, spre
un nou mod de viată, demn de civi
lizația modernă. Oamenii înșiși, în
acest cadru înnoitor, se schimbă, dobindesc aspirații noi. năzuințe noi,
o nouă tablă de valori în temeiul
căreia își măsoară munca. învățătu
ra. felul de a fi. de a gîndl. de a
acționa.
La Roșiori de Vede, Intr-o dupăamiază obișnuită de iarnă, oamenii
își privesc orașul cu încîntare. De
fapt, în clădirile cochete ale urbei de
pe Vedea, total înnoite, se privesc pe
ei Înșiși, așa cum sînt. asa cum au
devenit. Blocurile cochete, magazine
le elegante, modernele lăcașuri ale
instituțiilor de lnvătămînt șl cultură
sînt frumoase pentru că oamenii, aici,
au dobîndit gustul frumosului, pasiu
nea pentru liniile moderne, elegante
pentru confort. Pentru că. în esență,
personalitatea unul oraș se afirmă
prin oameni.

Stoenescu a ocupat primul loo
exercițiul cu mingea.

la
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(Urmare din pag. I)
noul, să descopere soluții noi pen
tru probleme noi. Drumul inven
tatorului, de la locul lui de mun
că pînă la panoul de onoare, nu-i
presărat numai cu biruințe. Intervin,
uneori, îndoiala, teama de nereușită,
dorința de a renunța. Și nu de pu
ține ori se lovește de prejudecăți,
de concepțiile învechite ale celor ce
înțeleg mai greu că marile desco
periri, marile salturi calitative por
nesc. de obicei, de la idei diferite
de cele general acceptate. Dar, aici.1
la întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din Roșiori de Vede, se
face simțită o'preocupare constantă
pentru a forma caractere tari, con
științe înaintate ; pentru a forma
oameni în stare să depășească astfel
de dificultăți, de obstacole. Se face
simțită această preocupare, mai cu
seamă în cadrul organizațiilor de
partid. De la propaganda vizuală
pină la dezbaterile din adunările
generale, o gamă largă de forme si
mijloace de activitate politico-educativă contribuie la dezvoltarea unui
climat in care pasiunea pentru în
vățătură. pentru ridicarea neîncetată
a pregătirii profesionale, pentru nou
devine proprie tuturor membrilor de
partid, tuturor oamenilor muncii.
Dacă muncitori cum sînt' Dumitru
Căpșună. Traian Corbea. Extera
loan. Constantin Crăciun ne-au fost
prezentați ca promotori al noului, ai
lucrului bine făcut, a fost numai o
întîmpiare. Pentru că ne-am oprit,
in timpul documentării în această
mare întreprindere, la locurile lor de
muncă. Dar ca ei sînt multi alții.
Este semnificativ, în acest sens, fap
tul că ni s-au arătat, la fata locului,
efectele pozitive ale uneia dintre in
vențiile de mare ecou, metalizarea
osiilor, procedeu folosit în premieră
națională, care se soldează, anual, cu
o reducere de peste 400 tone a
consumului de metal, fără să fi
fost numit și autorul ei. Fiindcă
autor este colectivul secției rotărie, noul procedeu fiind realifat
cu activa contribuție a tuturor mun
citorilor și inginerilor din acest im
portant compartiment al întreprin
derii.. Am mal intîlnit, aici, astfel
de exemple, cu deosebire în atelie
rul de frine, dar și în alte sec
toare, ceea ce arată că a căuta și a
descoperi noul, prin învățătură, prin
stimularea gîndirii creatoare, nu
este apanajul cîtorva specialiști de
elită, ci un atribut al întregului
colectiv.
Directorul întreprinderii, inginerul
Gh'eorghe Szasz, a lucrat, după ab
solvirea facultății. într-un puternic

centru muncitoresc al tării, la Bra
șov. Aici, la Roșiori de Vede, a Venit
cind a început construcția uzinei. A
fost numit inginer-șef. Apoi a fost
promovat director. Era nevoie, în
anii în care se năștea întreprinderea,
de strungari, de lăcătuși, de sudori.
Cei veniți o dată cu eL de la Brașov
ori din alte centre industriale, erau
putini. A început recrutarea de mun
citori in satele din Împrejurimi. Ve
neau, aici, oameni care nu aveau
nici măcar cea mal vagă idee despre
ce înseamnă munca industrială. Dar
uzina a devenit școală. Specialiștii
sosiți din alte părți s-au transformat
în profesori. Și oamenii au învățat,
cu timpul, și strungărie. și lăcătuserie, si sudură. Treptat, pe măsură ce
li s-a deschis gustul pentru învătă-

care de 20 de ani. de cind se află
in fruntea acestei unități economice,
se dovedește a fl un activ promotor
al noului. Acest suflu nou s-a făcut
simțit, mai intîi. în întreprinderi, în
organizarea muncii, ln perfecționarea
producției, dar cu timpul s-a revăr
sat în viata orașului. S-a înnoit ori
zontul preocupărilor. Localnicii — în
rîndul cărora au fost asimilați șl cei
sosiți din marile centre industriale
sau din satele apropiate — au deve
nit strungari, frezori, mecanici, automatiști, electronist!. Profesiile le sînt,
în prezent, diferite, dar au comună
nevoia de Înnoire, de perfecționare,
de frumos, pe care au dobîndit-o în
procesul muncii industriale.
Stăm de vorbă, pe îndelete, cu pri
mul secretar al comitetului orășe

ROȘIORI DE VEDE
tură, cei mal multi dintre ei au fost
îndrumați să urmeze școli serale,
să-și lărgească orizontul de cunoș
tințe. Apoi lucrurile s-au normali
zat. Drumul spre întreprindere a de
venit cel firesc, liceul industrial nr.
1 asumindu-și rolul de
principală
sursă de cadre muncitorești pentru
I.M.M.R. Au început să sosească, din
facultăți, ingineri, subingineri, eco
nomiști. S-a constituit un colectiv
închegat, pentru care principala
preocupare nu mai este, acum, să
deprindă a.b.c.-ul meseriei, ci să-și
lărgească, prin învățătură continuă,
tot mai înaltă, accesul spre tehnolo
gie avansată, spre modernizarea pro
ducției. a muncii, spre descoperirea
noului.
Dar și alte întreprinderi din oraș,
cu profiluri dintre cele mai diferite,
de mecanică fină, de industrie ușoa
ră, de industrie alimentară, de pre
lucrare a lemnului, au trecut printr-un proces asemănător celui de
la I.M.M.R. Au venit, Aici, la
Roșiori de Vede, pentru a lucra
în aceste Întreprinderi, specialiști
din mari centre industriale, cum
sint soții Istrate, cum este loan
Gheorghiu, care au adus in oraș
un suflu nou, prin pregătirea lor
inaltă. prin nasiunea pentru tehnica
avansată, prin preocuparea pentru
inovarea organizatorică, pentru mo
dernizarea producției. Alături de ei.
s-au ridicat cadre locale, cum este
directorul întreprinderii mecanice
pentru agricultură. Florian Badea,

nesc de partid. Petre Badea. El este
convins că orașul a crescut in cadrul
specific creat în întreaga tară după
Congresul al IX-lea ; în acest cadru
au prins rod ideile de esență revo
luționară ale secretarului general al
partidului cu privire la dezvoltarea
armonioasă a tuturor județelor, a
tuturor localităților, tn toți acești ani,
tirguri oarecare au devenit importan
te centre industriale ; în localități
care, pînă în urmă cu două decenii,
nu existau decît două sau trei ate
liere meșteșugărești, au apărut mo
derne întreprinderi de construcții de
mașini, de chimie, de electrotehnică
si electronică, dotate cu utilaje si in
stalații de înalt randament. Acesta
este cadrul general, economic, politic,
social-cultural, a cărui înrîurire se
resimte puternic si la Roșiori de
Vede. Dar. în acest cadru larg, in
cuprinsul căruia armonizarea nu se
confundă cu uniformizarea, notele
specifice ale dezvoltării fiecărei lo
calități se datoresc felului in care
gîndesc și acționează efectiv, într-un
loc sau altul, oamenii. Roșiori de
Vede și-a dobindifr, in toți acești ani,
o accentuată personalitate. Oamenii
sint, acum, egali între ei : si sint,
totodată, egali cu toți ceilalți com
patriot! ai lor de pe intregul cuprins
al țârii. Desigur, despre egalitate nu
se putea vorbi, aici, cu numai două
decenii in urmă, cind localnicilor nu
li se asigurau locuri de muncă în
urbea natală. Cei mai multi dintre ei
erau nevoiti să părăsească localitatea
In care a-au născut, casa părinteas-

Aicl urmează liceul. Aid «e pot În
cadra in muncă. Aici au asigurate
toate condițiile pentru a-si împlini
năzuințele, idealurile. Iar cei ce vor
Bă lucreze in profesii ce nu s-au dez
voltat, deocamdată, la Roșiori da
Vede, să-și asigure o calificare supe
rioară, pentru a munci, apoi, oriun
de in tară, nu numai că au dreptul
la astfel de aspirații, dar dispun și
de condițiile materiale necesare. Cele
patru licee din Roșiori de Vede își
pregătesc în așa fel elevii incit, an
de an. la concursurile de .admitere în
facultăți, obțin rezultate bune, cu ni
mic mai prejos decit ale colegilor lor
de generație veniți din marile orașe
ale patriei.
Un climat de reală democrație s-a
dezvoltat, mai cu seamă. în noile în
treprinderi industriale din oraș. In
acest climat oamenii au învățat să-și
dezvolte spiritul de răspundere în
gospodărirea părții din avuția națio
nală ce li s-a încredințat ; au învă
țat să aibă initiative, să fie factori
activi ai prefacerilor înnoitoare de la
locurile lor de muncă. Și, cum ne
spupea un maistru de la I.M.M.R.,
Iulian Stoica, specialist în distribui
toarele de aer de la sistemele de
frinare ale vagoanelor, contactul cu
tehriica înaltă. învățătura continuă,
ridicarea neîncetată a pregătirii pro
fesionale i-au condus pe oameni șl că
tre un alt mod de a-sl petrece timpul
liber. Tehnica avansată din noile în
treprinderi s-a constituit într-un im
portant factor psihologic, pentru că
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ln întreaga lume continuă să se înregistreze numeroase demonstra
ții, luări de poziție, alte acțiuni ln favoarea realizării păcii pe planeta
noastră, a cooperării pașnice. Personalități politice proeminente, oa
meni de știință și cultură din țări de pe toate meridianele globului
se pronunță cu toată fermitatea pentru dezarmare și înfăptuirea des
tinderii. pentru realizarea cit mai grabnică a dezideratului popoare
lor de a trăi ln pace, la adăpost de amenințarea unei catastrofe nu
cleare.

„Dezarmarea
*

principalul deziderat al mișcării
de nealiniere"

DELHI. Dezarmarea
constituie
principalul deziderat al mișcării de
nealiniere — a declarat la Delhi mi
nistrul indian de externe, Narayan
Dutt Tiwari. Țările nealiniate, a
arătat el, se pronunță pentru adop
tarea de măsuri urgente în direc-

ția dezarmării nucleare, pentru
combaterea tuturor teoriilor, doc
trinelor și concepțiilor ce ar argu
menta, chipurile, menținerea ar
melor nucleare, care reprezintă cel
mai grav pericol la adresa păcii.

dialogului Nord-Sud

*

imprevizibile"
BELGRAD.

Cursa

Înarmărilor

I amenință lumea cu noi consecin

țe imprevizibile, Îndeosebi dacă se
va ajunge la transferarea ei in
Cosmos — a
declarat secretarul
federal pentru afacerile externe al
Iugoslaviei, Raif Dizdarevici, In
tr-un interviu acordat televiziunii
din Novi Sad.

*

Potrivit declarației ministrului
iugoslav — citată de ■ agenția
Taniug — negocierile dintre cele
două mari
puteri în problemele
destinderii și controlului înarmări
lor au „baze foarte fragile" și, deo
camdată, nu oferă o speranță că
lumea va păși în
epoca dezar
mării.

\ S.UJL : 200 000 de semnături în favoarea încetării
\
experiențelor nucleare
1
\
\ WASHINGTON. — Comitetul a- sflrșlt de an, să facă „un
cadou

merican pentru o politică nuclea
* ră rațională a adresat președinte
lui Ronald Reagan o petiție sem
nată de 200 000 de persoane.
După cum a declarat președinte
le comitetului, David Cortright,
documentul cere, simbolic, șefului
executivului
S.U.A. ca, la acest

poporului american, să ofere lumii
întregi cel mai de preț dar dintre
toate cele care ar putea exista : <
Pacea". Cerem președintelui Rea- !
gan să spună «Da», în sfirșlt -Da- '
in ceea ce privește interzicerea
experiențelor cu arme nucleare",
se menționează ln petiție.

Medicii se pronunță pentru preîntîmpinarea
unei conflagrații pustiitoare
BONN. — Medicii, care prin pro
fesia lor Înțeleg cel mal bine pe
ricolul unul război’ nuolear, își
continuă
manifestările
pentru
pace, pentru eliminarea tuturor
planeta
armelor nucleare de pe
noastră. în acest context, membrii
filialei vest-germane a mișcării in
ternaționale „Medicii lumii pentru

s

BELGRAD 23 (Agerpres). — La
Belgrad au avut loc. marți, convor
biri între Ilie Văduva, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale al țării noas
tre, și Nenad Krekici, secretarul
federal pentru comerț exterior al
R.S.F. Iugoslavia. Convorbirile au
fost prilejuite de semnarea protoco
lului privind schimbul de mărfuri
șl servicii pe anul 1987, care pre
vede o creștere, în continuare, a li
vrărilor reciproce de mărfuri.

i In sprijinul revitalizării

„Cursa înarmărilor amenință lumea cu noi consecințe
{

Convorbiri economice
româno-iugoslave

nuprelntimpinarea unui război
clear" au inițiat o serie de acțiuni
la Aachen,
pentru
interzicerea
Imediată a tuturor
experiențelor
cu armament nuclear. El au subli
niat că problemele păcii șl dezar
mării trebuie să fie permanent ln
atenția opiniei publice.

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la
Ciudad de Mexico, președintele țării,
Miguel de la Madrid, s-a pronunțat
pentru întărirea cooperării dintre
țările în curs de dezvoltare și cele
puternic industrializate, pentru revitalizarea dialogului Nord-Sud. a ac
tivității O.N.U. și O.S.A. și creșterea
rolului organizațiilor de cooperare
regionale și internaționale.
Referitor la activitatea O.N.U.,
șeful statului mexican a exprimat
opinia potrivit căreia aceasta a fost
adesea obstrucționată de lipsa de
voință politică a unor țări. „Folo
sirea abuzivă a dreptului de veto a
împiedicat Consiliul de Securitate
să-și aducă la îndeplinire cu con
știinciozitate obiectivele pentru care
a fost creat, să se pronunțe asupra
unor fapte și situații care afectează
pacea și securitatea internațională"
— a spus Miguel de la Madrid.

Plenara

C. C.

Demersuri pentru impulsionarea procesului de pace
in America Centrală
NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — Turneul comun in Ame
rica Centrală, vizînd impulsionarea
procesului de pace în regiune,, pe
care il vor întreprinde secretarii
generali ai O.N.U. și Organizației
Statelor Americane — O.S.A., pre
cum și miniștrii de externe ai țări
lor membre ale „Grupului de la
Contadora" și „Grupului de sprijin"
va începe la 16 ianuarie 1987, în
Panama, au declarat surse diploma
tice la Națiunile Unite, citate de
agenția E.F.E.
Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, va asista,
de asemenea, la conferința extraor
dinară a Comisiei Economice a
O.N.U. pentru America Latină și
Caraibi (CEPALC), convocată' din
inițiativa președintelui Mexicului,
Mîguel de la Madrid, pentru a dez
bate problema datoriei externe latino-americane. Lucrările reuniunii
vor începe la 20 ianuarie, la Ciu
dad de Mexico.

Vizita comună a miniștrilor de
externe ai celor opt țări membre
ale grupurilor „de la Contadora" și
„de sprijin", împreună cu secretarii
generali ai O.N.U. și O.S.A. la San
Jose, Tegucigalpa, San
Salvador,
Managua și Ciudad de Guatemala se
va desfășura pe parcursul a trei
zile, menționează agenția E.F.E.
SAN SALVADOR 23 (Agerpres).
— Forțele democratice insurgente
din Salvador au scos din luptă, în
ultimele zile, 21 de militari aparținînd armatei guvernamentale, re
levă postul de radio „Venceremos"
al Frontului Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională (F.M.L.N.)
în cadrul unor acțiuni de amploa
re declanșate luna trecută, insur
genții au atacat obiective militare
ln provinciile Morazan, San Vicen
te și zona Munților Guazapa, men
ționează sursa citată.

Noi acțiuni de protest împotriva represiunilor
rasiste ale regimului de la Pretoria
PRETORIA 23
(Agerpres) — în
R.S.A. s-au înregistrat, in ultimele
24 de ore, noi și ample acțiuni de
protest ale populației de culoare ma
joritare împotriva politicii de apart
heid promovate de ’ regimul rasist
minoritar. Demonstranții cer, între
altele, ridicarea stării: de urgentă
instaurate la 12 iunie a.c., care s-a
soldat pină acum cu peste 350 de
morți și. circa 20 000.jde arestări.
în același timp, opoziția parlamen
tară sud-africană a adresat șefului
regimului
rasist
de, la Pretoria,
Pieter Botha, un nou aped pentru
eliberarea lui Nelson Mandela, con
ducătorul Congresului Național Afri-

can. condamnat în 1964 pentru lupta
sa la închisoare pe viață.
Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă informează că
ambasadorul Marii Britanii la Pre
toria a adresat regimului din R.S.A.,
in numele Comunității Economice
(vest)-Europene. un protest față de
„încălcarea din ce în ce mai eviden
tă" a drepturilor omului în Africa
de Sud. în documentul oficial al
C.E.E., remis unui ministru al regi
mului de la Pretoria, se deploră
„detențiunea prelungită, fără nici un
fel de procedură legală, a numeroase
persoane. între care femei și copii",
precum
și
„măsurile
draconice
adoptate recent împotriva presei".

al P. C. Bulgar
SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc plenara C.C. ai P.C. Bul
gar. în cadrul ei a fost dezbătut
proiectul planului de dezvoltare eco
nomică și socială a țării pe perioada
1986—1990. Plenara a analizat și
aprobat, de asemenea, o serie de do
cumente normative legate de condu
cerea economiei naționale.
în încheierea lucrărilor plenarei a
luat cuvîntul tovarășul Todor Jlvkov,
secretar general al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat
al R.P. Bulgaria.
-
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IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

S.U.A. au declarat operaționale
noi rachete balistice intercontinentale
WASHINGTON 23 (Agerpres). —
Ministerul american al Apărării a
anunțat că forțele aeriene au decla
rat marți operaționale primele 10 ra
chete nucleare „MX", instalate în
Wyoming. Prin aceasta, scrie agenția
A.P., S.U.A. adaugă noi rachete ba
listice intercontinentale arsenalului
de care dispun deja pe uscat. După
cum s-a precizat, cele 10 rachete, cu
rază de acțiune de 10 000 kilometri,

sint echipate cu cite 10 focoase nu
cleare fiecare.
Desfășurarea rachetelor și punerea
lor in stare operațională constituie
un nou și periculos pas In escala
darea cursei înarmărilor, intr-un
moment în care tot mai multe sec
toare ale opiniei publice americane
și mondiale se pronunță ferm pen
tru măsuri concrete și eficiente de
rfatură să ducă la dezescaladare, la
reducerea tensiunii internaționale.

diferendului dintre Mali

Copiii lumii doresc pace

*

QUITO. — Ctteva sute de copil
din capitala Ecuadorului %u orga
nizat în centrul orașului o insolită
$ demonstrație pentru pace. In mij
locul pieței a fost Aprins un foc in
ț care au
fost aruncate diferite
arme-jucării. Pe zidurile caselor
din jurul pieței copiii au făcut di
ferite desene și au scris lozinci
s oare Îndeamnă la lupta pentru
s pace.
PARIS. — La Paris g-a deschis
copiilor
un festival național al

pentru pace. Peste 30 de mii de
copii din diverse orașe șl depar
tamente ale Franței vor lua parte
la concursul de desene, concursuri
de cintece șl numeroase alte acți
uni, dedicate luptei pentru . pace și
eliminării de pe planeta noastră a
arsenalelor nucleare. Festivalul se
va bucura și de un reprezentativ
program cultural, la care sint invi
tați interpret! șl ansambluri artis
tice atît din țară, cit și de peste
hotare.

și Burkina Fasso

*
*

*
*

i-

HAGA 23 (Agerpres). — Curtea
Internațională de Justiție de la Haga
a stabilit noua linie de frontieră din
tre statele africane Mali si Burkina
FasSo — informează agenția China
Nouă. Verdictul pune capăt unei dis
pute vechi de 26 de ani asupra Unei
zone de deșert cu o suprafață de
3 000 kmp. Anul trecut, în legătură
cu această frontieră, au avut loc
confruntări armate intre Mali și
Burkina Fasso, in urma cărora cele
dcruă țări au căzut de acord să su
pună diferendul Curții de la Haga.

Evoluția evenimentelor din Ciad
N’DJAMENA 23 (Agerpres). — în
regiunea de nord a Ciadului, in zona
masivului Tibesti, au continuat în
fruntările dintre forțele ciadiena șl
efective libiene, care au pătruns în
regiune la 11 decembrie — afirmă
un comunicat oficial transmis da
postul de radio național ciadian, ci
tat de agențiile France Presse
și A.P.
TRIPOLI 23 (Agerpres). — Biroul
de Legături Externe al Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socia
liste a declarat că această țară nu

este implicată în conflictul în curs
din Ciad, reafirmînd, totodată, că
Libia nu va rămîne inactivă
in
fața unei amenințări care ar viza
securitatea și integritatea sa terito
rială — transmite agenția JANA.
Marea Jamahirie Arabă Llbiană
Populară Socialistă a cerut Ligii
Arabe și Organizației Unității Afri
cane să adopte măsuri ln fața „ame
nințării periculoase" apărute
la
frontierele sale sudice prin activi
tățile americane și franceze în Ciad,
transmite agenția JANA,
citată
de A.P.

INTERESELE FUNDAMENTALE ALE POPOARELOR IMPUN

Eforturi constructive pentru o Europă nouă, a păcii și cooperării
în aceste zile a luat sfîrșit prima
etapă a noii reuniuni generai-europene de la Viena, eveniment important
al actualității internaționale, aș
teptat cu viu interes de popoarele
iubitoare de pace ale continentului
și ale întregii lumi. Această atenție
este strins legată de însuși mandatul
Intilnirii : trecerea în revistă a ac
tivității desfășurate de cele 35 de
etate participante pentru înfăptuirea
prevederilor Actului final de la Hel
sinki și a documentului reuniunii
general-europene de la Madrid, pre
cum și dezbaterea și convenirea de
noi măsuri care să ducă mai departe
și să aprofundeze procesul edificării
securității și cooperării europene.
Așa cum se știe, România socialis
tă, președintele Nicolae Ceaușescu
au înscris edificarea securității pe
continentul european și transforma
rea acestuia intr-o zonă a păcii, în
țelegerii și colaborării ca unul din
obiectivele centrale ale activității in
ternaționale a țării noastre. Aducind
o contribuție de prim ordin la or
ganizarea și încheierea cu succes a
istoricei Conferințe de la Helsinki,
țara noastră a acționat cu deosebită
consecvență, de-a lungul celor peste
11 ani care au trecut de la semnarea.
Actului final, pentru materializarea
principiilor și angajamentelor con
venite, a participat activ și în spirit
constructiv la reuniunile organizate
ulterior in vederea transpunerii in
fapt a documentelor adoptate în
comun. Mai mult, România so
cialistă a acordat în ultimul timp
o și mai mare atenție și în
semnătate problemelor
securității
europene, pornind de la realitatea că
popoarele continentului, care au adus o contribuție atit de importantă
la civilizația omenirii, pot și trebuie
să joace un rol mai activ, au datoria
și sint chemate să acționeze și mai
stăruitor, potrivit răspunderii isto
rice ce le revine, pentru îndepărtarea
și eliminarea gravelor primejdii ce
amenință continentul și întreaga
omenire.
în acest cadru general, România a
acordat, și acordă o mare însemnă
tate reuniunii de la Viena, fiind
hotărită să-și aducă întreaga sa con
tribuție, alături de celelalte
state
participante, la. crearea condițiilor
pentru ca noul for general-european
să marcheze un pas înainte, să sti
muleze înfăptuirea securității și ex
tinderea cooperării pe continent,
in
conformitate
cu
interesele
de pace, înțelegere și progres ale
tuturor popoarelor Europei. „Con
siderăm — sublinia tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU in cuvîntarea rostită recent la tribuna Marii
Adunări Naționale — că este necesar
ea, încă de la început, să se acțio
neze — și, in ce o privește, România
va face totul — pentru desfășurarea
ln cele mai bune condiții a confe

rinței, astfel ca ea să marcheze noi
pași in direcția întăririi colaborării
șj cooperării intre toate statele eu
ropene, in direcția
dezarmării, a
unei Europe unite, a păcii și cola
borării".
Participarea
țării
noastre
la
lucrările reuniunii s-a desfășu
rat sub aceste auspicii, potri
vit pozițiilor și orientărilor cu
prinse
în
documentul
„POZI
ȚIA
ROMÂNIEI,
APRECIERILE
ȘI CONSIDERENTELE PREȘEDIN
TELUI NICOLAE CEAUȘESCU CU
PRIVIRE LA REALIZAREA DE
ZARMĂRII, SECURITĂȚII ȘI CO
OPERĂRII ÎN EUROPA" — docu
ment prezentat din prima zi a re
uniunii și care s-a bucurat de largi
aprecieri pozitive in rindul statelor
participante.
în acest document sint amplu

în aceste condiții. România so
cialistă consideră — așa cum a
reafirmat
și
la reuniunea
de
la Viena — că problema funda
mentală a epocii contemporane
este înfăptuirea
dezarmării,
în
primul rind a dezarmării nucleare,
asigurarea păcii pe continentul nos
tru și in întreaga lume. Prin această
prismă, țara noastră a dat o înaltă
apreciere rezultatelor cu care s-a în
cheiat prima fază a Conferinței de
la Stockholm, considerind că docu
mentele. adoptate prin consens co
respund intereselor și cerințelor po
poarelor. sint efectiv de natură să
contribuie la întărirea încrederii pe
continent.
< Tocmai în acest spirit, delegația
română s-a pronunțat, încă din pri
ma zi a noului forum general-euro- pean, pentru convocarea, în cadrul

tehnico-științifice. pornind tocmai
de la realitatea că aceasta constituie
o componentă fundamentală a pro
cesului inaugurat la Helsinki. în acest
spirit, subliniind că rezultatele obți
nute pină în prezent sînt încă de
parte de posibilitățile obiective ofe»
rite de economiile statelor partici
pante, țara noastră a evidențiat în
semnătatea adoptării unor angaja
mente și a unor măsuri concrete,
care să ducă la impulsionarea schim
burilor comerciale și cooperării eco
nomice reciproc avantajoase —-. acordindu-se o atenție specială unor
asemenea forme, de o eficacitate
deosebită, cum sînt comerțul in com
pensație ori dezvoltarea cooperării
industriale pe terțe piețe.
România a pus în lumină șî cu
acest prilej necesitatea degrevării
relațiilor economice intereuropene.

LA ÎNCHEIEREA PRIMEI ETAPE A REUNIUNII GENERAL-EUROPENE DE LA VIENA
fundamentate pozițiile principiale
ale României în legătură cu proble
mele aflate pe ordinea de zi a reu
niunii. sînt evidențiate obiectivele
ce se impun in mod prioritar și căile
de realizare a acestora în vederea
opririi actualului curs primejdios al
evenimentelor, trecerii la înfăptuirea
dezarmării pe continent — condiția
de bază, hotărâtoare, a unei reale
securități — la dezvoltarea pe mul
tiple planuri a colaborării reciproa
avantajoase dintre toate statele par
ticipante. așa cum doresc popoarele
europene, cum cer interesele lor.
Acesta este un imperativ cu atît
mai stringent cu cit realitățile arată
că, după semnarea Actului final de
la Helsinki, inclusiv după reuniunea
general-europeană de la Madrid, aș
teptările popoarelor de a vedea
transpuse in viață angajamentele
asumate privind oprirea cursei înar
mărilor nu și-au găsit împlinire. în
Europa s-au înregistrat noi creșteri
ale arsenalelor nucleare, s-a trecut
la amplasarea noilor rachete, s-a in
tensificat cursa înarmărilor așa-zis
„clasice", ln prezent pe continent
afflîndu-se cea mai mare concentra
re de arme nucleare și convențio
nale. Iar aceasta înseamnă, firește,
nu mai multă securitate, ci, dimpo
trivă. mai multă insecuritate, pri
mejdii mal multe și mai grave pen
tru toate popoarele. în același timp,
este o realitate faptul că, în pe
rioada care a trecut de la Confe
rința de la Helsinki, au continuat să
aibă loc pe plan internațional mani
festări ale politicii de forță, de
amestec in treburile interne ale al
tor state, de înlocuire a politicii de
dialog și destindere cu o politică a
confruntării.

reuniunii de la Viena. a celei de-a
doua etape a Conferinței pentru mă
suri de încredere si securitate șl
pentru dezarmare, cu un mandat care
să permită examinarea și negocierea
de măsuri concrete de dezarmare. în
tre care și cele propuse de România
privind
reducerea
armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor militare,
lichidarea bazelor militare străine,
retragerea trupelor de pe teritoriile
altor state etc.
Desfășurarea lucrărilor primei eta
pe a reuniunii din capitala Austriei
a evidențiat. în acest sens, o serie
de poziții și propuneri constructive
urmărind intensificarea eforturilor
pentru trecerea, cît mal curînd po
sibil, la negocieri concrete de dezar
mare convențională.
Se poate considera ca un aspect
pozitiv al
reuniunii
faptul că a
oglindit înțelegerea tot mai largă a
ideii că securitatea autentică nu
poate fi desprinsă sau disociată de
dezarmare, că fără realizarea unor
măsuri efective de dezarmare secu
ritatea ar fi lipsită de o bază trai
nică. Si se poate spune că acțiunea
României de reducere unilaterală cu
5 la sută a armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare, validată
prin referendumul ce a aVut loc în
timpul lucrărilor reuniunii, s-a în
scris ca o inițiativă cu valoare de
exemplu, ca o reală si concretă con
tribuție la cauza securității continen
tului.
O importantă deosebită In an
samblul relațiilor dintre țările euro
pene o prezintă, așa cum a eviden
țiat România și în cadrul forumu
lui de la Viena. dezvoltarea și di
versificarea colaborării economice și

în conformitate cu angajamentele
asumate prin Actul final, de orice
obstacole artificiale, discriminări si
practici restrictive, pentru a se pu
tea fructifica deplin
avantajele
apropierii geografice, ca și caracterul
complementar al economiilor unor
țări europene, în acest spirit. Româ
nia a subliniat că sprijină și va
sprijini convocarea unei conferințe a
6tatelor participante consacrate pro
blemelor economice de pe continent,
idee în favoarea căreia s-au pronun
țat și alte state participante.
în același timp, tara noastră a
stăruit asupra rolului care. în con
dițiile noii revoluții tehnico-stiințifice, revine colaborării în domeniul ști
inței și tehnicii, pronunțindu-se. în
acest sens pentru convocarea unei
reuniuni europene de experti care să
examineze și să stabilească măsuri
și forme de cooperare în acest do
meniu, inclusiv pentru extinderea
transferului de tehnologii și asigu
rarea accesului neîngrădit la cuce
ririle științei și tehnicii moderne
Totodată, așa cum s-a arătat pe
parcursul dezbaterilor. România se
pronunță pentru dezvoltarea schim
burilor cultural-artistice. a contacte
lor umane,
concepînd asemenea
schimburi ca o conlucrare intre na
țiuni libere, suverane și independen
te, ln spiritul respectului reciproc,
pomindu-se de la diversitatea orinduirilor sociale, fără nici un fel de
Imixtiuni in treburile interne ale
altor state.
Firește, acestea constituie proble
me majore, de cea mai mare Însem
nătate pentru transformarea Europei
intr-un continent ln care toate na

țiunile să se poată dezvolta liber șl
nestinjenit, la adăpost de orice amestec sau act de forță, aducindu-și
contribuția la înflorirea tezaurului de
civilizație al întregii omeniri.
Trebuie însă, totodată, spus că din
păcate în desfășurarea reuniunii s-au
resimțit, într-o anumită măsură, și
tonuri polemice, de confruntare, În
cercări de a abate discuțiile pe panta
încriminărilor sterile și ingerințelor
în treburile interne ale unor state
suverane' — practici și încercări de
natură să dăuneze atmosferei de
lucru, de dialog constructiv necesar
și așteptat de popoarele europene.
în ansamblu, trecînd peste ase
menea manifestări negative, se poate
aprecia că, prin problematica impor
tantă pe care o dezbate și prin
obiectivele pe care și le-a propus,
noua reuniune general-europeană
poate contribui, lntr-o măsură în
semnată, la reluarea și întărirea
cursului spre destindere, la întări
rea încrederii și securității pe con
tinentul european. Aceasta depin
de, firește, de voința comună a
tuturor statelor participante, de
dorința lor de a degaja, dincolo
de divergențele care le separă,
soluții de natură a înlesni încheierea
unor acorduri corespunzătoare. Este
de așteptat, ca la reluarea lucrărilor
să se afirme mai puternic spiritul
pozitiv, constructiv, să se facă efor
turi stăruitoare pentru apropierea
pozițiilor, pentru a face să prevaleze
voința de pace, cooperare și convie
țuire pașnică.
Ca un exemplu stimulator in această direcție se înscrie încheierea
cu succes a Conferinței de la Stock
holm. care a demonstrat, prin rezul
tatele sale, că este posibil să se ajungă la acorduri corespunzătoare
atunci cînd se dă dovadă de spirit
de înțelegere, 'cînd, și de o parte și
de alta, se acționează în aceeași
direcție, cînd se manifestă voință
politică de înțelegere și se pun pe
prim plan interesele fundamentale si
comune ale tuturor popoarelor.
în ceea ce o privește. România so
cialistă. așa cum a arătat în repetate
rinduri tovarășul Nicolae Ceaușescu.
este ferm hotărită ca. împreună cu
celelalte țări socialiste participante,
cu statele neutre si nealiniate, cu
toate statele iubitoare de pace, să de
pună și în continuare toate eforturile
pentru desfășurarea reuniunii în cele
mai bune condiții, pentru încheierea
sa cu rezultate cît mai substanția
le. astfel incit să marcheze o con
tribuție efectivă la înfăptuirea ma
relui obiectiv al securității si coo
perării europene, la făurirea unei
Europe unite, fără arme si războaie,
a păcii, înțelegerii și bunei convie
țuiri.

Radu BOGDAN

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Liban continuă „războiul taberelor** • Crearea
unui „comitet arab” de bune oficii
BEIRUT 23 (Agerpres). — Marți
au continuat luptele dintre forte ale
grupării politico-militare AMAL și
luptători palestinieni în zona tabere
lor de refugiați din sudul Libanului,
în zona Shatila și Bourj El Barajneh. schimburile de focuri, inclusiv
cu armament greu, au avut loc timp
de mai multe ore, informează agen
ția Reuter, citind surse palestiniene.
Potrivit surselor forțelor AMAL,
proiectile de mortiere ay atins sub
urbii din sudul Beirutului. Trei
persoane au fost rănite in perimetrul
capitalei.
Un bilanț al ciocnirilor dintre cela
două părți în zona taberelor de refugiați palestinieni, din ultimele 24
de ore.
relevă că cel puțin cinci
persoane și-au pierdut viața, iar alte
16 au fost rănite.

TUNIS 23 (Agerpres) — întrunit
la Tunis in sesiune extraordinară.
Consiliul ministerial al Ligii Arabe
a hotărît crearea unui „comitet arab"
de bune oficii, la nivel ministerial,
însărcinat cu întreprinderea imedia
tă de demersuri în vederea încetării
„războiului taberelor" din Liban.
într-o rezoluție adoptată la în
cheierea reuniunii, consiliul preci
zează că acest „comitet arab" va ac
ționa în vederea aplicării preceden
tului său apel vizind încetarea ime
diată și globală a focului, ridicarea
asediului impus împotriva taberelor
de refugiați
palestinieni de lingă
Beirut și din sudul Libanului, eva
cuarea răniților, reaprovizionarea
taberelor, ca și revenirea la cămi
nele lor a persoanelor nevoite să-și

Apel al

abandoneze locuințele șl eliberarea
prizonierilor.
*
Consiliul ministerial depllnge fap
tul că apelurile sale anterioare, con
ținute în rezoluția adoptată la 8 de
cembrie, nu au /ost respectate și se
declară profund* îngrijorat de con
fruntările singeroase care opun de
aproape trei luni milițiile organiza
ției AMAL și combatanții palesti
nieni din Liban.
Comitetul vâ prezenta rezultatele
misiunii sale cu prilejui unei nod
reuniuni a consiliului, la 14 ianua
rie 1987, actuala sesiune extraordina
ră fiind considerată deschisă, preci
zează comunicatul.
„Comitetul arab" al miniștrilor
de externe este alcătuit din repre
zentanții Iordaniei, Emiratelor Araba
Unite. Tunisiei. Kuweitului, Mauritaniei și R. A. Yemen, fiind prezidat
de Algeria, în calitatea sa de pre
ședinte în exercițiu al Ligii, și de
secretarul general al organizației,
Chedli Klibi.
CAIRO 23 (Agerpres). — Adresîndu-se studenților Universității
arabe din Cairo, președintele Hosnl
Mubarșk a arătat că Egiptul nu va
renunța la acțiunile de sprijinire a
cauzei palestiniene și va întreprinde
toate eforturile pentru restabilirea
drepturilor legitime ale poporului
palestinian, pentru realizarea unei
păci globale in Orientul Mijlociu, in
formează agenția China Nouă. Șeful
statului egiptean a subliniat impor
tanța solidarității și cooperării pe
plan arab, pentru realizarea acestor
obiective.

Consiliului

de

Securitate

in vederea soluționării prin mijloace pașnice a conflictului
dintre Iran și Irak
NAȚIUNILE UNITE 23
(Ager
pres). — Consiliul de Securitate al
O.N.U. și-a exprimat „profunda
preocupare" față de gravitatea con
flictului dintre Iran și Irak, reînnoihdu-și apelul
adresat
părților
beligerante in vederea găsirii unei
soluții pașnice la acest diferend.
într-o declarație
a președintelui
ln exercițiu al Consiliului de Secu
ritate, difuzată în numele celor 15
membri ai acestui organism, se sub
liniază obligația statelor de a re

glementa diferendele dintre ele
prin mijloace pașnice și de a co
opera cu consiliul în acest sens.
Membrii consiliului se declară
„din ce în ce mai îngrijorați" față
de lărgirea conflictului, în special
prin intensificarea atacurilor împo
triva obiectivelor civile, navelor co
merciale și instalațiilor petroliere.
Consiliul de Securitate cere,' tot
odată, respectarea integrității teri
toriale a statelor din regiune, a li
bertății de navjgație șl comerțului.
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I
COMUNICAT. Turcia și Repu| blica Arabă Yemen consideră că
problema palestiniană poate fi re. glementată numai prin restabilirea
I drepturilor legitime ale poporului
1 palestinian
se subliniază în comunicatul comun publicat după
I vizita
oficială
Întreprinsă
la
| Sanaa de primul ministru turc,
Turgut Ozal. Cele două părți s-au
■ pronunțat, totodată, pentru regle
mentarea prin negocieri a stărilor
1 conflictuale. relevă agenția KUNA.
.
CONFERINȚA NAȚIONALA ASUPRA DEZVOLTĂRII. Ia Alger
' se desfășoară lucrările celei de-a
IV-a conferințe naționale asupra
I dezvoltării, sub deviza „Prin eforI turi organizate pentru a ■ garanta
viitorul". Cei 1 000 de delegați dez■ bat probleme legate de realizarea
programului de dezvoltare econo
mică a Algeriei.
I
CUVÎNTARE. Luind cuvîntul In
cadrul lucrărilor sesiunii actuale a
Adunării Naționale a Frontului
Sandinist de Eliberare Națională
I (F.S.L.N.) din Nicaragua, președinI tele tării. Daniel Ortega Shavedra,
a arătat că anul viitor guvernul
i va acorda prioritate sectoarelor
agrozootehnic, minier și al pescui
tului. care pot aduce țării imporitan.te venituri ln devize. De ase
menea. se va acționa pentru asigu
rarea unui nivel de trai minim
stabil pentru muncitori, tehnicieni
| și funcționari — a spus el.
I
CONVORBIRI. La Manila au
avut loc convorbiri preliminare
[ asupra viitorului Filipinelor între
I reprezentanții guvernului si cei ai
Frontului Democratic Național —
I informează agențiile internaționale
de presă. Obiectul întîlnirii de
marți l-a constituit stabilirea ordinii de zi pentru discutiile proj priu-zise. Cele două părți intențio-

nează să se reunească din nou la
6 ianuarie in vederea punerii la
punct a unei agende pentru nego
cieri de substanță, relevă agen
ția A.P.
SUSPENDARE. Ministrul fran
cez al departamentelor și teritorii
lor de peste mări, Bernard Pons,
a anunțat suspendarea negocierilor
dintre guvernul țării sale și’ Fron
tul de Eliberare Națională Kanak
Socialist (FLNKS), mișcare ce
luptă pentru obținerea indepen
denței Noii Caledonii (Pacificul da
Sud), informează agenția France
Presse. Cauza rupturii acestor con
tacte rezidă în dezacordul interve
nit asupra modului de organizare a
referendumului
asupra
auto
determinării acestui teritoriu, ce
urmează să aibă loc in vara anului
viitor, adaugă A.F.P.
FORȚELE ARMATE ANGOLE
ZE au respins un atac lansat în
provincia meridională Cunene de
forte contrarevoluționare în coope
rare cu armata sud-africană —
transmite
agenția ANGOP. ci
tind un comunicat oficial. Luptele
s-au dat pe șoseaua Xangongo—
Mongua, trupele agresoare lnregistrînd importante pierderi ln oameni și tehnică de luptă.
AVIONUL experimental amerlcan „Voyager", pilotat de Dick Rutan. in virstă de 49 de ani. și Jeana
Yeager, de 34 de ani. și-a încheiat
cu succesi călătoria în jurul globU'
lui fără escală și fără reali■mentare cu carburant, realizind
astfel o premieră mondială, tn
călătoria sa de nouă zile, „Voyaaer" a 1parcurs 40 225 kilometri.
Durata călătoriei a fost scurtată cu
o zi din cauza stării de oboseală
extremă a pilotilor si a incertitu
dinii asupra rezervelor de combus
tibil.

16 milioane + 1
La Bruxelles s-a desfășurat, tn
cadrul seriei de reuniuni comuni
tare anuale, o nouă intilnire a mi
niștrilor însărcinați cu problemele
forței de muncă din țările membre
ale Pieței comune. Pe ordinea de
zi a intilnirii s-a aflat una din
problemele presante ale comuni
tății economice vest-europene, și
anume : șomajul.
Intr-adevăr, în cele 12 țări mem
bre ale C.E.E. dimensiunile șomaju
lui reprezintă un motiv de serioa
să preocupare, numărul persoane
lor fără un loc de muncă ridieîndu-se la peste 16 milioane. Potrivit
datelor oficiale publicate la Bru
xelles, mai gravă este șituația tine
retului și a femeilor, rata șomaju
lui in rindurile acestora fiind foar
te ridicată. „40 la sută dintre ti
nerii din C.E.E. termină școala fără
să aibă șansa de a-și continua edu
cația sau de a dobindi o profesie
pentru care au aptitudini" — scrie
ziarul vest-german „Frankfurter
Rundschau". De aceea, în țările
Pieței comune există și „șomeri
cu diplomă", dar și oameni fără
nici un fel de calificare, tn aceste
condiții nu este de mirare că în ță
rile C.E.E., în rindurile celor care
demonstrează pentru asigurarea
celui mai elementar drept al omu
lui — dreptul la muncă — se află
numeroși tineri.
Comentind recenta reuniune de
la Bruxelles, ziarul belgian „La
Croix" o aprecia ca o dovadă că
„mesajul" marilor acțiuni de pro
test împotriva șomajului a fost
auzit, și că acum „se trece la ac
țiune". Și ca argument în acest
sens, ziarul se referea la crearea

unei comisii însărcinate să elabo
reze un „program de măsuri con
crete", orientat in patru direcții :
formarea de cadre tehnice ; promo
varea spiritului de inițiativă al ti
nerilor ; ameliorarea sistemului de
funcționare a pieței forței de mun
că ; soluționarea situației șomaju
lui de lungă durată.
Deocamdată insă, „programul de
măsuri concrete" abia urmează să
fie întocmit, stabilindu-se . însă,
ce-i drept, si fie examinat „de ur
gență" la viitoarea întrunire mi"
nisterială, care va avea loc... in
primăvară.
Pină una alta. soHcitanții primesc
de la birourile de plasare același
invariabil răspuns negativ, însoțit
de tot atit de invariabila ridicare,
aparent neputincioasă, din umeri a
funcționarului de la ghișeu.
Cu cîtva timp în urmă, un zia
rist relata un episod al cărui umor
amar este cit se poate de semnifi
cativ în această privință: Vizitind
un asemenea centru de plasare a
brațelor de muncă in vederea do
cumentării pentru un articol, func
ționarul de la ghișeu, fără să aș
tepte ca cel in cauză să spună ce
dorește, i-a trîntit sec : „Regretăm,
pentru azi nu avem nimic ; mai
încercați !"
Milioanelor de șomeri autentici Ii
se adaugă astfel unul, care, din fe
ricire pentru el, nu se afla într-o
asemenea situație de neinvidiat.
Și care, oricum, nu a mai avut ne
voie de nici o altă informație su
plimentară în acțiunea sa de docu
mentare.

N. PLOPEANU
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