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- proces revoluționar neîntrerupt

în atmosfera de mare avînt creator cu care toți cei 
ce muncesc întâmpină Conferința Națională a partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a vizitat ieri mari unități economice din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, joi, o vizită de lucru in 
mari unități economice din Ca
pitală, reprezentative pentru ni
velul atins de industria bucu- 
reșteană, pentru marile succese 
obținute de oamenii muncii in 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XIII-lea, a programului 
partidului de propășire continuă 
a patriei noastre socialiste.

întilnirea secretarului general al 
partidului cu puternicele colective 
muncitorești bucureștene, cu consi
liile oamenilor muncii din întreprin
derile vizitate s-a desfășurat in 
climatul de intensă activitate și 
avint creator in care comuniștii, toți 
cei ce muncesc, mobilizați și însu
flețiți de orientările și îndemnurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. acțio
nează, cu dăruire și abnegație, in 
spirit revoluționar, pentru a intim- 
pina Conferința Națională a parti
dului și a 40-a aniversare a procla
mării Republicii cu realizări deose
bite în toate domeniile, pentru În
făptuirea cu succes a obiectivelor ac
tualului cincinal.

Oamenii muncii bucureșteni au re
afirmat vibrant sentimentele de 
nețărmurită dragoste, stimă și re
cunoștință pe care, asemenea între
gului popor, le poartă secre
tarului general al partidului,_ pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înțelep
ciunea și cutezanța revoluționară cu 
care conduce destinele patriei, ale 
națiunii, spre orizonturi tot mai lu
minoase de bunăstare și civilizație, 
pentru contribuția remarcabilă ce o 
aduce Ia creșterea prestigiului și a 
rolului României socialiste pe are
na mondială, la făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, la Împli
nirea aspirațiilor de pace, pro
gres și prosperitate ale tuturor 
națiunilor. Totodată, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate 
calde urări de „La mulți ani !“, de 
sănătate, viață îndelungată și nese
cată putere de muncă, de deplin 
succes in activitatea de înaltă răs
pundere ce o desfășoară in fruntea 
partidului și statului, spre gloria și 
măreția patriei, spre binele și feri
cirea națiunii noastre socialiste.

Noul dialog de lucru s-a înscris in 
cadrul analizelor pe care secretarul 
general al partidului le efectuează 
cu organele de conducere din mi
nistere, centrale și întreprinderi, cu 
colectivele de oameni ai muncii în 
vederea stabilirii măsurilor ce se 
impun pentru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor prevăzute pe anul 1987 
și pregătirea producției anului viitor, 
punindu-se astfel o bază temeinică 
înfăptuirii planului pe 1988, pe în
tregul cincinal, care asigură trece
rea tării noastre intr-o etapă supe
rioară de dezvoltare economico-so
cială. realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregului popor.

Integrate cu întreaga lor energie 
în acest efort creator, colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile vizi
tate au raportat secretarului general 
al partidului, cu exigență și înaltă 
responsabilitate muncitorească, des
pre rezultatele obținute si au expri
mat voința fermă de a face totul 
pentru îndeplinirea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan, pentru 
ridicarea întregii activități Ia nive
lul cerințelor obiective ale dezvoltă
rii tării in etapa actuală și în per
spectivă.

Vizita secretarului general *al 
partidului . in Capitală a început la 
ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" unde muncitorii și specia
liștii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire entu
ziastă. Manifestindu-și _ deosebita 
bucurie de a se reintilni cu 
secretarul general al partidului 
și de a-i raporta noile succese ob
ținute în activitatea lor. cei veniți 
în intimpinare aclamau cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu • 
muncitorii!“, „Stima noastră și 
mindria —— Ceaușescu, România . . 
Prin ovații și urale puternice, acest 
destoinic detașament muncitoresc, 
cu vechi tradiții revoluționare, și-a 
exprimat din nou recunoștința 
fierbinte față de marele fiu al 
națiunii, pentru clarviziunea cu care 
conduce și îndrumă întreaga activi
tate de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul. Grupuri de tineri și vîrst- 
nici. pionieri și elevi — copii ai oa
menilor muncii din Întreprindere — 
au ieșit in intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. oferindu-i, în 
semn de aleasă prețuire, buchete de 
flori.

Secretarul general al partidului a 
fost salutat cu deosebit respect de 
tovarășii Constantin Olteanu, Silviu 
Curticeanu, Ion Constantinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Dinu, ministrul industriei 
de utilaj greu, de alți membri ăi gu
vernului, reprezentanți ai conducerii 
centralei industriale de profil si ai 
consiliului oamenilor muncii al în
treprinderii.

La secția de prototipuri și în
cercări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat de către directorul 
întreprinderii. Alexandru Roșu, asu
pra modului în care întregul colec
tiv de la „23 August" acționează cu 
hotărîre și abnegație pentru înde

plinirea indicațiilor, a sarcinilor 
trasate de secretarul general al 
partidului cu prilejul precedentelor 
vizite în această unitate, in direcția 
perfecționării proceselor de fabrica
ție și ridicării continue a nivelului 
calitativ al produselor in raport cu 
exigențele sporite ce se manifestă 
atit in țară, cit și pe piața externă. 
Au fost prezentate mașini și agre
gate concepute și realizate de, spe
cialiștii întreprinderii, care atestă 
capacitatea creatoare a colectivului, 
o serie de produse dc mare com
plexitate ce urmează a fi asimilate 
în fabricație, unele din ele pe bâză 
de cooperare, cu alte firme de peste 
hotare. Se subliniază colaborarea 
strînsă existentă in realizarea aces
tor produse de înalt, nivel tehnic cu 
specialiștii institutelor de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică de 
profil, ceea ce a condus la reali
zarea unor mașini și agregate cu pa
rametri tehnico-funcționali superiori, 
destinate atit economiei naționale, 
cit și exportului. Au fost prezen
tate. de asemenea, tehnologii noi, 
generalizate in întreprindere, care 
asigură reducerea consumurilor spe
cifice, mașini-agregat fabricate prin 
autodotare și standuri de probă per- 
mițind verificarea minuțioasă a ca
lității produselor întreprinderii.

Pe parcursul vizitei in secție, se
cretarul general al partidului a exa
minat modul cum se înfăptuiește 
programul de perfecționare a orga
nizării și modernizare a proceselor de 
producție, evoluția principalilor in
dicatori tehnico-economici pe peri
oada care a trecut din acest cinci
nal. Apreciind rezultatele obținute, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se acționeze în continuare pentru 
valorificarea deplină a tuturor po
sibilităților de reducere a consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, creșterea productivității 
muncii și Îmbunătățirea calității pro
duselor in pas cu tehnica cea mai 
înaintată. S-a cerut, de asemenea, 
să se asigure recuperarea rămînerj- 
lor in urmă in realizarea unor pro
duse și scurtarea termenului de în
făptuire a programelor de dezvoltare 
și modernizare ă producției de mo
toare și compresoare. astfel incit a- 
cestea să fie îndeplinite pînă la sfir- 
șitul acestui plan cincinal.

în timpul vizitei la Fabrica de 
utilaje tehnologice complexe, secreta
rul general al partidului a exami
nat modul in care se realizează o 
serie de produse tehnologice de mare 
complexitate pentru diferite sectoa
re .industriale — metalurgic, chimic, 
petrolier din țara noastră și pentru 
export.

S-a subliniat faptul că uzina a 
trecut la realizarea primelor gazo- 
motocompresoare de 2 000 CP, pe 
baza experienței acumulate în fabri
carea unor asemenea produse de pu
teri mai mici, care deja se află m 
probe funcționale la beneficiari.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu muncitorii și specialiș
tii uzinei a continuat la Fabrica de 
motoare, unde discuția a fost axată 
pe necesitatea realizării unei game 
variate de astfel de produse, cu per
formanțe ridicate, la nivelul celor 
mai bune existente pe plan mondial. 
Prezcntindu-se noile linii de fabrica-, 
ție .pentru arborii cotiți, cartere și 
chjulâse, echipate cu mașini-agregat 
automatizate cu comandă-program, 
fabricate în întreprindere, specialiș
tii au informat despre preocupările 
existente în vederea producerii unor 
motoare de calitate superioară, cu 
fiabilitate sporită in exploatare.

Secretarul general al partidului a 
cerut să fie intensificate eforturile 
in acest domeniu, astfel incit uzina 
să devanseze termenul de realizare a 
programului de creștere a producției 
de motoare stabilit. S-a cerut in mod 
dppșebiț șa se acorde o atenție deo
sebită calității produselor, indi
când în acest sens ca noile tipuri de 
motoare să fie testate.in condiții, de 
exploatare identice cu cele in care 
vor funcționa.

în discuțiile directe purtate cu 
muncitorii din această secție, secre
tarul general, al partidului s-a inte
resat de modul in care iși îndepli
nesc sarcinile de plan, de cîștigurile 
lunare pe care le realizează. Munci
torii au subliniat că au asigurate 
cele necesare pentru a-și desfășura 
activitatea in bune condiții., pentru 
a îndeplini sarcinile stabilite. Ei au 
exprimat secretarului general al 

■ partidului cele mai vii mulțumiri 
pențru vizită și s-au angajat să 
muncească și mâi bine in viităr, să-și 
aducă Întreaga Contribuție la reali
zarea planului de producție.

La Fabrica de locomotive, to
varășul Nicolae Ceaușescu a fost in
format despre .crearea unor echipe 
specializate in vederea realizării cu 
priorițațe ■ a producției destinate ex
portului. Au fost prezentate liniile 
de asamblare a automotoarelor cu 
vagoane-motor și vagoane-remorcă 
și a locomotivelor diesel electrice de 
1 300 .CP. examinindu-se cu acest 
prilej realizările pe liniă diversifică
rii și, înnoirii fabricației, a indepli- 
nirii contractelor Încheiate cu dife
riți beneficiari de peste hotare. S-a 
arătat- că prin-introducerea unor teh
nologii noi. prin reorganizarea li
niilor tehnologice a sporit producti
vitatea muncii, au fost diminuate 

consumurile de metal, de energie 
electrică și de materiale tehnologice.

în încheierea vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-ă întilnit cu 
membrii consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii.

In acest cadru, președintele consi
liului oamenilor muncii, prim-vice- 
președintele și alți membri ai consi
liului — ihunbitbri, specialiști dir-Jc- 
tori de fabrică — au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
mulțumiri pentru această vizită, pen
tru indicațiile și îndrumările primi
te, exprimind angajamentul întregu
lui colectiv muncitoresc de la 
„23 August" de a nu precupeți nici 
un efort pentru transpunerea exem
plară în-viață a sarcinilor încredin
țate. Cei care au luat cuvîntul au 
exprimat deplina adeziune a comu
niștilor. a oamenilor muncii la 
Hotărirea adoptată de Comitetul Po
litic Executiv, din 27 noiembrie a.c„ 
subliniind că au fost trase toate în
vățămintele pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
organizațiilor de partid și organelor 
colective de conducere, pentru în
tărirea ordin’i și disciplinei, a spiri
tului revoluționar, astfel incit să fie 
realizate in cele mai bune condiții 
planul pe anul in curs și pe cincinal, 
întreaga activitate să se ridice la ni
velul cerințelor și exigențelor ac
tuale.

Luînd cuvîntul. tovar ășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că a ținut 
să viziteze întreprinderea „23 Au
gust" dată fiind marea importantă 
pentru economia națională a pro
gramelor complexe de producție 
pe care le are de îndeplinit această 
importantă unitate a industriei noas-
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Mecanismul economico-financiar 
este un angrenaj complex și inter
dependent de structuri organizato
rice, forme și metode de conducere 
democratică a vieții economico- 
sociale, de previziune și planificare, 
pîrghii economico-financiare, a căror 
mișcare se realizează pe baza unui 
sistem de principii și norme izvorî te 
din interacțiunea exigențelor legilor 
și tendințelor obiective cu realitățile 
specifice concret istorice, menit să 
asigure echilibrul 
in desfășurarea 
reproducției so
ciale în condiții 
de eficiență ma
ximă. concomi- 
țerit cu. ridicarea 
nivelului de trai 
și imbunătâțirca 
calității vieții tu-' 
turor membrilor societății.. în con-, 
cepția partidului.’ a secretarului său' 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
esența mecanismului economic o' 
constituie sistemul de principii și 
norme — ca formă , conștientă de 
înțelegere și aplicare’ creatoare a le
gilor și legităților obiective in cali
tate de cadru social-economic - și 
politic favorabil manifestării in viață 
a noii calități a oamenilor muncii 
de, proprietari socialiști uniți, pro
ducători și beneficiari dir-ecți ai în
tregii dezyoltări economico-sociale. .

în virtutea unității’ dialectice din
tre forțele de producție, relațiile de 
producție, și suprastructură,' privite 
în dinamica evoluției Vieții . eCono- 
mico-sociale și politice, dezvoltarea*  
și modernizarea puternică, a • bazei 
tehnice-materiale presupun perfec
ționarea continuă a mecanismului 
de funcționare a economiei națio
nale pentru a asigura în permanență, 
în raport de noile condiții interne și

FAPTA-CRITERIU
AL SPIRITULUI DE PARTID
Subliniind necesitatea 

perfecționării activității tu
turor organelor de partid, 
a ridicării rolului și răs
punderii fiecărui membru*  
al acestora, în cuvintarea 
la plenara Comitetului 
Central al partidului de 
la începutul lunii oc
tombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca membrii Comitetului 
Central, toate organele de 
partid și de stat, toți ac
tiviștii acestora să repre
zinte exemple de îndepli
nire cu devotament și 
abnegație, cu spirit revo
luționar ă hotărîrilor de 
partid și legilor, asigurind 
unirea tuturor forțelor 
pentru Înfăptuirea planu
rilor și programelor adop
tate.

Potrivit acestui îndemn 
mobilizator, am înțeles încă 
o dată cit de neclintită și 
incomensurabilă este în
crederea secretarului ge
neral al par.tidului in for
ța și inepuizabilele resur
se pe care le au organele 
și organizațiile de partid, 
comuniștii, toți oamenii 
muncii, întregul nostru 
popor în marele lor efort 
pentru progresul și pros
peritatea țării, pentru în
făptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea, a 
Programului partidului, Am 
putea spune că plenara Co

Lichidarea subdezvoltării 
și edificarea unei noi ordini 

economice mondiale
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internaționale, cadrul social-econo
mic și politic favorabil repartizării 
raționale a muncii sociale și utili
zării ei cu eficiență superioară.

. Luînd în considerare acțiunea legii 
economice a concordanței relațiilor 
de producție cu caracterul și nivelul 
forțelor de producție, prin încorpo
rarea. celor mai moderne și eficiente 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
procesul perfecționării mecanismului 
de funcționare a economiei socialiste 

DIALECTICA TEORIEI Șl PRACTICII 
ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ

constituie o activitate conștientă, di
rijată unitar, la scara întregii socie
tăți, de Partidul Comunist . Român, 
centrul vital al acesteia. în aceste, 
condiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
concepe perfecționarea mecanismu
lui de funcționare a economiei noas
tre naționale ca parte componentă 
a procesului obiectiv de perfecțio
nare a relațiilor sociale, a supra
structurii societății, ea legitate a 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării Româ
niei spre comunism.

Acest proces pune bazele reale 
celor mai corespunzătoare .forme, 
modalități și mijloace prin care 
subiecții relațiilor socialiste de pro
ducție — în calitatea lor de proprie-: 
tari, producători și beneficiari — 
participă Ia conducerea societății, 
pe toate treptele structurii ei orga-, 
nizatorice. Partidul nostru realizează 
aceasta printr-un sistem, unic in 
felul său, cel al autoconducerii și 

mitetului Central al parti
dului continuă, se desăvir- 
șește prin munca concretă 
pentru îndeplinirea hotări- 
rilor adoptate, acolo unde 
fiecare își desfășoară ac
tivitatea de zi cu zi, adi
că in toată țara. în aceas
tă optică reconstituim ci- 
teVa fapte întîlnite, cu 
citva timp in urmă. în ju
dețul Hunedoara și care 
ne-au sugerat însemnările 
de față.

...Ora 7 a unei dimineți. 
Oră de bilanț al zilei pre
cedente de muncă. Unul 
din cadrele de conducere 
ale comitetului județean 
de partid citește rapoarte
le de producție din ziua 
precederită, unele chiar din 
schimbul de noapte, și ac
ționează cerind legătura 
telefonică cu Petroșanii, 
cu Hunedoara și Călanul, 
cu termocentrala Mintia și 
Șantierul hidroenergetic 
Riul Mare-Retezat, cu cei 
care răspund de transpor
tul navetelor de Cărbuni. 
L-am auzit adresînd cu
vinte de' îmbărbătare, dar 
și cuvinte de reproș, vizind 
respectarea contractelor de 
către siderurgiști. ritmul de 
livrare a producției desti
nate exportului. Se iau 
măsuri de la caz la caz. 
Se anunță că pe traseul 
căii ferate a transportului 
de cărbune spre Mintia a

apărut o strangulare, soli- 
citindu-se ajutor din par
tea regionalei C.F.R. „Cel 
mai mare ajutor ni-I pu
tem acorda noi înșine — 
vine, laconic, răspunsul. 
Să descărcăm cit mai 
grabnic vagoanele pen
tru a le’ eliberă. Min
tia să aibă cărbunele 
la timp, după graficul 
stabilit 1“ Pregătindu-se să 
plece spre locul de „gi- 
tuire" a transporturilor, 
și-a exprimat cu voce tare 
gîndurile : „Avem multi 
oameni excelenți. De ce nu 
sint toți la fel? Ce facem 
cu cei pe care trebuie să-i 
împingem mereu, să-i im
pulsionăm ? Deși își cunosc 
bine îndatoririle șl atribu
țiile. se comportă birocratic, 
mai așteaptă îndrumări și 
îndemnuri pentru a trece 
la aplicarea măsurilor cla
re, stabilite împreună cu 
ei“. Și constată cu oareca
re amărăciune : „Unii din
tre ei. sint chiar membri 
ai comitetului județean, ai 
organelor noastre locale de 
partid și de. stat".

N-am mai comentat a- 
tunci această îndreptățită 
stare de nemulțumire. Tim
pul de muncă al activistu
lui de partid este prea pre
țios pentru ca. în locul ac
țiunii concrete, primele ore 
ale unei noi zile de mun
că să fie consacrate discu

autogestiunii economico-financiare, 
al cărui criteriu obiectiv de perfec
ționare este sporirea continuă a efi
cienței efortului național de dezvol
tare economico-socială. în concepția 
partidului, a secretarului său gene
ral.'acest proces integrează organic 
factorii tehnico-știînțifici, social- 
umani, interni și externi, ce for
mează condițiile istorice concrete, 
naționale și internaționale prin care 
își croiesc drum legile economice 

obiective. reali
zing uri ntieca- 

‘nișm de funcțio
nare a economiei 
naționale,, subor
donat înfăptuirii 
obiectivelor fău
ririi. societății so- 

' cialiște multila
teral dezvoltate și 

înaintării României spre comunism, 
în această viziune revoluționară, 

perfecționarea mecanismului de1 
conducere ■ planificată a economiei 
naționale trebuie să pornească de la 
necesitatea cunoașterii pe baze ști
ințifice a realitățilot. a legilor eco
nomice obiective care animă viața 
economico-socială și exprimă ten
dința dominantă de evoluție a con
tradicțiilor ei. „Este imperios ne
cesar —- sublinia tovarășul 
NICQLAE CEAUȘESCU — ca, in 
activitatea lor. organele de con
ducere și planificare a economiei să 
țină permanent seama de cerințele 
legilor obiective care acționează in 
societatea noastră, cum sint legea 
valorii, legea dezvoltării planice, 
proporționale a economiei naționale, 
legea economică fundamentală a so
cialismului. Ignorarea sau neglijarea 
lor atrag după sine greșeli grave, 

(Continuare in pag. a IV-a) 

țiilor despre ceea ce este 
bun sau rău, neimplinire și 
perfectibil, in activitatea 
proprie și a altora. Am re
ținut insă motivele nemul
țumirii și mai ales obser
vația care se făcuse înain
te de plecarea pe teren, 
acolo unde problemele 
muncii urmau să fie rezol
vate împreună cu comuniș
tii, cu membrii comitetului 
județean de partid, cu cei 
ai organelor locale do 
partid și de stat.

In organele de partid au 
fost aleși cei mai buni din
tre cei mai buni, comuniști 
care reprezintă organiza
țiile în forurile ierarhic 
superioare. Acest mandat 
de încredere nu înseamnă
— și nu trebuie să însemne
— doar o satisfacție de 
moment (la alegeri) și 
participarea ulterioară, din 
cînd în cînd, la ședințe, 
plenare, ci participare per
manentă, efectivă la rezol
varea problemelor, a sar
cinilor de partid.

Pornindu-se de la nece
sitatea realizării unei ca
lități și eficiente superioa
re a .muncii de partid, în 
concordanță cu obiectivele 
actualului cincinal, exigen
țele față de aceasta sint 
acum net superioare față 
de cele de acum cîțiva ani.

(Continuare in pag. a Il-a)
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„Daca ați fi luat cuvîntul.• ••
//

Au avut loc zilele trecute, în întîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului, conferințele extraordinare ale organizațiilor județene de partid. 
Cu aceste prilejuri, in spiritul orientărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri au examinat cu exigență 
comunistă, în mod critic și autocritic, aspectele fundamentale ale activi
tății desfășurate de organele și organizațiile de partid, de organizațiile 
de masă și obștești, de colectivele dc muncă de Ia orașe și sate.

In acest spirit au decurs dezbate
rile și în conferința organizației 
județene de partid Botoșani. S-au 
înscris la cuvînt numeroși comuniști. 
Evident, nu a fost timp pentru a 
vorbi toți, chiar dacă — după circa 
douăzeci de cuvintări rostite de la 
tribuhă conferinței — mai multor 
participant! li s-a dat posibilitatea 
să intervină de la locul lor, din sală, 
pentru a face doar propuneri 
concrete de Îmbunătățire a muncii.

Curiozitatea profesională, dar și 
dorința de a merge mai departe cu 
analiza ne-au îndemnat, la sfîrșitul 
acestei conferințe — reușite în ge
neral —, să dialogăm cu cițiva din
tre cei ce se înscriseseră la cuvînt, 
dar nu au mai avut cînd să vor
bească. dat fiind numărul prea mare 
al celor înscriși. „Dacă ați fi luat 
cuvîntul. ce-ați 
fi spus ?“ —
i-ăm. întrebat, so- 
licitîndu-le, tot
odată, să spună 
și opinia lor des
pre nivelul critic 
și constructiv al 
dezbaterilor. Re
zumăm, în conti
nuare. răspunsu
rile primite, fără 
a le însoți de co
mentariile noas
tre, întrucît sint 
destul de concludente.

Constantin Pătrășcanu, maistru, 
secretar al comitetului de partid de 
la Trustul-antrepriză generală con- 
strucții-montaj Botoșani ; Este sem- 

. nificativ și exemplar spiritul revolu
ționar, angajant, în care comuniștii, 
tovarăși din alte colective și organi
zații ale județului, au analizat și 
dezbătut problemele concrete ale 
activității. Dar nu atît prin prisma 
particularului, cît mai ales prin 
prisma interesului comun, al însăși 
economiei județului. Este drept, unii 
n-au mers pînă la capăt cu autocri
tica — de unde se vede că, într-ade
văr, atitudinea combativă mai tre
buie cultivată, stimulată. Dar inte
resant a fost că toți cei care și-au 
luat angajamente și au făcut propu
neri au vizat îmbunătățirea activi
tății economice. Traducerea în viață 
a acestora va putea conduce la reali
zările necesare și posibile, mai cu 
seamă că în județul nostru — pe 
lingă ungle progrese încurajatoare 
— avem rămîneri in urmă la pro- 
ducția-marfă, la export și la inves
tiții. Se înțelege că această opinie aș 
fi exprimat-o la fel dacă luam 
cuvîntul. Și aș mai fi abordat, în 
această situație, cîteva aspecte din 
munca noastră, a constructorilor. Aș 
fi arătat, de pildă, că nu ne-am în
deplinit integral planul și propriile 
ajjgajamente de a pune in funcțiune 

'TOatB ’obiectivele prevăzute. în prin
cipal din pricina deficiențelor în 
organizarea punctelor de • lucru, a 
procbAelor de producție în general, 
din pricina 
timpului de 
dotare, sau 
formații nu 
terialele de
fel costul producției. Se înțelege că 
acum aceste deficiențe sînt în aten
ția zilnică a organizației noastre de 
partid. Acestea toate, și încă altele 
asemănătoare, le-aș fi spus dacă

luam cuvîntul la tribuna conferinței 
(fiindcă, la sfîrșit, din sală am făcut 
unele propuneri). Dar voi participa 
și la Conferința Națională a parti
dului, ca delegat, și îmi voi pregăti 
un cuvint fie pentru plen, fie pen
tru secțiune. Nu se știe, eu să fiu 
pregătit.

Mihai Bîrliga, Erou al Muncii So
cialiste, președintele C.A.P. Roma : 
Poate că aș fi raportat și eu confe
rinței județene cîteva realizări, ■ sti
mulat de faptul că s-au lăudat alții 
cu producții mai mici ca ale noas
tre. Acum, după conferință, îmi dau 
seama insă că nu era bine. E drept, 
am făcut progrese, dar ele pu sint la 
înălțimea cerințelor noii revoluții a- 
grare. Trebuie să mai muncim mult. 
Și mai bjne. Să valorificăm superior 
potențialul productiv al pămîntului

muncă ale biroului de coordonare al 
C.U.-A.S.C.-ului, la activitatea desfă
șurată pe linie organizatorică, econo
mică, politică. După cum, mai con
cret se putea vorbi despre educarea 
comuniștilor, despre însușirea și cu
noașterea de către oamenii muncii a 
obiectivelor noii revoluții agrare, 
despre schimbarea modului de gîn- 
dire și acțiune al acestora. Mai puțin 
s-au referit și. la schimbările în viața 
satului, la faptul că treptat consiliul 
agroindustrial se profilează drept ci
tadelă a agriculturii socialiste — 
așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la intilnirea cu 
organizatorii de partid. S-au făcut 
cam puține propuneri legate de îm
bunătățirea întregii activități. Eu aș 

• fi propus să intervenim în aspecte 
esențiale, practice ale muncii. Ca, de 
pildă : nu sint rare cazurile cînd in 
jurul unei combine care stă, iar me
canizatorul nădușește sub ea încer- 
cînd să-i repare defecțiunile, întîl- 
nești cite trei-patru reprezentanți ai 
diferitelor unități

Opinii despre exigență
si combativitate revoluționară» »

și forța de muncă. în ce ne privește, 
așa vom face. Trebuie, totuși, să fim 
mai mult sprijiniți pe plan județean. 
Dacă unii dintre cei care au luat cu
vîntul nu au fost suficient de auto
critici, asta se datorește faptului că 
la fruntași îndeobște spiritul autocri
tic este mai tocit. Poate că dacă se 
ajungea cu discuțiile și la cei care 
aveau motive mai multe să-și facă 
autocritica, ei ar fi ridicat mai mult 
nivelul combativ al dezbaterilor.

Ștefan Vasile, secretarul comitetu
lui de partid din comuna Flămînzi : 
Nu îmi pare foarte rău că nu am 
apucat să iau cuvîntul în conferința 
județeană. Ca tînăr secretar de co
mitet comunal de partid, a fost mai 
bine să ascult cum dezbat problemele 
oameni cu experiență mai mare. Și 
am avut ce învăța. Dacă vorbeam de 
realizările din Flămînzi — cunoscute 
în tot județul, chiar și în alte părți 

.— nu contribuiam cu mare lucru la 
ridicarea nivelului dezbaterilor. Poa
te doar dacă arătam cum s-a ajuns 
la noi, ca în nici un colectiv, nici
odată să nu se spună „nu se poate", 
„să mai vedem". Dar important nu e 
atît să vorbești în ședințe, ci să-ți 
manifești spiritul combativ, revolu
ționar — așa cum ne învață secre
tarul general al partidului — in 
munca de fiecare zi, in orice împre
jurare.

Ilie Șologon, organizator de partid 
al Consiliului unic agroindustrial Sâ- 
veni : în ansamblu, la conferința ex
traordinară a organizației noastre ju
dețene de partid, domeniul agricul
turii socialiste, al activității organi
zatorului de partid al C.U.A.S.C. au 
fost bine reflectate. Ar fi trebuit insă 
ca vorbitorii să reliefeze mai mult 
ce au făcut în perioada de la prece
denta conferință județeană de partid 
și pină in prezent. Iar in continuare 
să spună nu „ce vor face", ci „cum 
vor face". Era bine dacă se refereau 
mai analitic la stilul și metodele de

și organisme lo
cale (C.A.P.. con
siliul popular, 
consiliul unic a- 
groindustrial), ca
re nu fac altce
va decît 
trebe ce 
timplat 
îndemne 
nească 
cît mai 

"Pentru 
asemenea 
ții, ne propunem 
să revedem în

tregul stil de muncă în folosirea for
țelor și a cadrelor 
industrial.

să in
s-a in
și să-1 
să por- 
combina 

repede, 
a evita 

situa

din consiliul agro-

După cum se 
mai rămine loc 
interesant. La conferința județea
nă de partid Botoșani — desfășu
rată intr-un spirit analitic și res
ponsabil — se puteau ridica alte 
probleme importante, se putea vorbi 
și mai combativ, și mai construc
tiv, 
diții 
nar 
mai
acționa al organizațiilor de partid, 
al comuniștilor din județ, activita
tea lor de zi cu zi.

vede, întotdeauna 
de spus cite ceva

Există insă premise și con- 
ca spiritul partinic, revoluțio- 
să caracterizeze in măsură tot 
mare modul de a gindi și a

Gheorghe MITRO1 
Eugen HRUȘCA 
corespondentul „Scînteii

PROGRAMELE DE SISTEMATIZARE A LOCALITĂȚILOR 
- IN ATENȚIA PERMANENTĂ A CONSILIILOR POPULARE
Atribute ale urbanizării, economii de teren agricol, înlesniri de servicii în interesul întregii obști

Așa cum o subliniat in repetate rinduri conducerea 
partidului nostru, înfăptuirea programelor de sistema
tizare și modernizare a localităților rurale și urbane 
trebuie să constituie o preocupare centrală și perma
nentă a organelor statului, pe plan central și local, 
in interesul dezvoltării economiei naționale, înfloririi 
tuturor localităților, asigurării unor condiții de viață tot 
mai bune pentru toți cetățenii țării, lată de ce trebuie, 
așa cum s-a arătat și la Plenara C.C. al P.C.R. din iu
nie 1986, să se acorde cea mai mare atenție reali-

zării exemplare a planului de construcție a locuințe
lor, a tuturor obiectivelor edilitar-gospodărești, pe baza 
folosirii raționale a terenului, evitindu-se orice risipă 
ți respectindu-se cu cea mai strictă rigoare normele 
legale referitoare la construcții. Aceste măsuri au un 
rol deosebit de important pentru 
mico-socială ți culturală a tuturor 
ridicarea gradului de civilizație, 
condițiilor de viață și de muncă

dezvoltarea econo- 
localităților, pentru 
pentru apropierea 
intre orașe și sate.

Celor din Nojorid munca le 
un prestigiu' anume. Din 1979 
coace, de pildă, n-a fost an 
care locuitorii acestei prospere 
mune din vecinătatea Oradei să 
fie răsplătiți cu Ordinul Muncii 
pentru hărnicia lor în întrecerea so
cialistă pe țară desfășurată intre 
consiliile populare comunale. Mai 
mult, in acest an au fost distinși 
cu înaltul titlu de „Erou al Muncii 
Socialiste". „Iar tot ce înseamnă 
astăzi la noi atribut de comună 
modernă și care este în mare mă
sură zestrea ultimului deceniu, a 
anilor cînd. ca urmare a inițiativei 
conducerii partidului, am pornit pe 
calea sistematizării și modernizării 
localității noastre —- ne spune loan 
Chivari, președintele consiliului unic 
agroindustrial — se datorește hăr
niciei locuitorilor comunei".

Ne invită apoi să străbatem co
muna dintr-un hotar în altul. „Ori- 
cît ar fi de seci. îmi zice pe drum, 
cifrele spun ceva. Fie și dacă am 
reține doar faptul că în ultimii 10 
ani, în cele 7 sate ale comunei, s-au 
investit mai bine de jumătate de mi
liard de lei". într-adevăr, și cite 
izbînzi nu intră în aceste cifre ! De 
la 
și 
în 
și 
ducțiile agricole mult 
pînă la cele peste 200 de case noi 
cu etaj, la cele peste 100 apartamen
te — ca la oraș — fiecare dintre ele 
mîndrie a comunei.

„Am pornit de la ideea, continuă 
interlocutorul nostru, că sistematiza
rea e o lucrare complexă, trainică,

dă 
în- 
în 

co- 
nu

o seamă de obiective economice 
social-culturale. care au înzecit 
acest interval puterea economică 
frumusețea comunei, de la pro- 

sporite și

pentru prezent dar și pentru vii
tor. și că ea are menirea să ducă la 
dezvoltarea puternică, economică și 
social-culturală, a comunei, la di
mensionarea judicioasă a perime-

Propunerile formulate în acest cadru 
— peste 50 la număr gumai în acest 
an — dezvăluie ambiția localnicilor 
de a-și ști comuna mai frumoasă și 
mai bine gospodărită, de a face noi

ÎNSEMNĂRI DIN NOJORID — BIHOR

trului localităților și eliminarea iro
sirii unor mari suprafețe agricole, 
la introducerea unor puternice ele
mente de urbanizare, adică la 
înălțarea localității pe verticală, la 
crearea unor condiții tot mai bune 
și moderne de viață locuitorilor. 
Iată de ce am pus în discuția ob
știi toate problemele legate de sis
tematizarea comunei. Am arătat și 
am discutat cu oamenii planurile 
noului centru al comunei, schițele , 
de sistematizare a tuturor satelor 
componente, am pus Ia dispoziția 
cetățenilor cele 
proiecte-tip de 
le pot construi 
cutat pe larg 
toate acestea".

Sigur, și frumos spus, și 
rat. Pentru că aici problemele prin
cipale ale sistematizării, ca și în 
general problemele dezvoltării eco- 
nomico-sociale ale obștii, au fost 
(și sînt) dezbătute în sesiuni deschi
se ale consiliului popular, la care 
pe lingă deputați iau parte, ca invi
tați, membri ai comitetelor de ce
tățeni din comună, specialiști. Cu ade
vărat un sfat al obștii în folosul obștii 
s-a dovedit a fi „Tribuna democrației"

30 de variante de 
locuințe pe 
și, mai ales, 
cum putem

care Și 
am dis- 
realiza

adevă-

pași pe calea sistematizării și mo
dernizării ei. Așa se face că sis
tematizarea a fost abordată și se 
soluționează aici intr-o concepție 
unitară, pe baza documentației de ca
dastru funciar, corespunzător noilor 
norme de sistematizare, pornindu-se 
de la dimensionarea judicioasă a 
localităților comunei. „Iată, numai 
prin mai buna valorificare a intra
vilanului, îndesirea construcțiilor, 
prin realizarea unei corelații mai 
economicoase între suprafața ocupată 
de clădiri 
grădinilor 
construibil 
hectare Ia 
în folosul 
in urbanizarea localităților 
in aspectul lor orășenesc" 
Nicolae Ghicaș. primarul

Sistematizarea se asociază, 
este și firesc, cu unele soluții strict 
adecvate particularităților comunei, 
inspirate direct din condițiile eco
nomice și geografice, din nevoile 
acesteia. In satul Livada, bunăoară, 
toate străzile sînt dispuse radial, 
înmănunchindu-se în centrul așeză
rii. Firesc, într-o astfel de situație, 
sistematizarea are în vedere în pri
mul rînd implantarea elementelor de

și suprafața curților și 
vom rcstrînge perimetrul 
cu 43 Ia sută, de la 294 

168 hectare. Teren ciștigat 
agriculturii, dar cîștig și 

comunei, 
— arăta 
comunei.

cum

nefolosirii maxime a 
lucru și a utilajelor din 
chiar pentru că unele 
au utilizat rațional ma- 
construcții, ridicînd ast-

urbanizare în chiar „inima" așeză
rii. valorificind resursele de apă 
termală din vecinătate pentru încăl
zirea principalelor edificii și spații 
productive ale micii industrii.

în strînsă legătură cu procesul de 
sistematizare sint evidente preocu
pările pentru dezvoltarea unei game 
largi de 
servicii, 
nelor in 
unități, 
rificarea 
surselor 
că, cît 
acestor 
într-un perimetru restrins. în cadrul 
unor spații eficient folosite, care să 
se integreze armonios in perimetrul 
comunei. „Mai bine judecăm de trei 
ori — spune primarul — înainte de 
a ne apuca de o treabă, decit să 
constatăm mai tîrziu că nu am ales 
cea mai bună variantă". Ne argu
mentează enumerînd cîteva din rea
lizările ultimilor ani și care vizează 
deopotrivă ca restructurarea zonelor 
de locuit și ritmul intens al con
strucțiilor să nu lase în urmă dotă
rile de larg interes obștesc.

Reținem : 5 blocuri înălțate la No
jorid și Livada. însumind 30 de 
apartamente, cu parter destinat spa
țiilor comerciale și unităților presta
toare de servicii; darea in folosință 
a două brutării la Nojorid și Li
vada ; extinderea cu incă 5 kilome
tri a rețelei de distribuție a apei 
potabile la Nojorid. Livada. Apateu 
și Păușa ; realizarea unui volum de 
lucrări de peste 18 milioane lei, din 
cele 30 milioane lei cît reprezintă 
investiția, pentru stația de reprodu
cere artificială a puietului de pește 
din Livada, utilizînd apa termală ; 
finalizarea lucrărilor de construcție 
la complexul de îngrășare a tinere
tului bovin (unul dintre cele mai 
bune din județ) ; dublarea capacită
ții fermei avicole Leș ; irigarea a 
100 hectare pășune, modernizarea a 
3 kilometri drumuri ; amenajarea 
unei baze de agrement cu ștrand cu 
apă termală și introducerea încălzi
rii cu apă termală a unor edificii 
din satul Livada, fără a socoti nici 
pe departe lista încheiată aici. „Și 
tot ceea ce se vede poartă semnătura 
obștii, a inițiativei ei", tine să sub
linieze primarul. Sigur, temeinicia 
afirmațiilor, adică greutatea vorbe
lor, o dau faptele. Să demonstrăm : 
realizările la muncă patriotică pri
vind acțiunile de sistematizare a 
localităților comunei sint superioare 
de peste 5 ori planului.

Despre toate acestea discutăm la 
noul centru al Nojoridului. Model 
de funcționalitate, estetică și trăini
cie. Și tot aici aflăm de la șeful unei 
formații de constructori. Petru Călu
găr, că noul centru al comunei iși 
va adăuga încă 4 blocuri cu 24 apar
tamente. parterul acestora urmează 
să adăpostească, la 
nilor, o grădiniță, o 
tăți prestatoare de 
timp va fi dată în 
tină pentru mecanizatori. A 
în construcție și 
mica industrie urmind să constituie 
o importantă resursă pentru întă
rirea temeliei economice a comunei.

Nojoridul este astăzi una dintre 
cele mai frumoase comune din Bihor. 
Iar frumusețea cea mai de preț a

activități productive și de 
inclusiv sistematizarea zo- 
care sint amplasate aceste 
asigurînd, astfel, atît valo- 
la un nivel superior a re
locate, a forței de mun
ți asigurarea amplasării 

unități în mod rațional.

sugestia cetățe- 
farmacie și uni- 
servicii. în scurt 
folosință o can- 

intrat
un autoservice.

cum 
vim 
ceva

celulă flexibilă, așa 
este cea la care pri- 
în clipa de fată, are 
de unealtă dintr-uh

fjlm științilico-fantastic. 
Chiar așa ne spusese in
ginerul Corneliu Țarălun- 
gă. unul dintre părinții ei : 
„Merge ca in filmele SF. 
Deșteaptă foc, dind pro
ducție cum omul n-ar pu
tea s-o iacă... și frumoasă, 
elegantă pe deasupra... 
Ehei, da’ pină s-o faci, 
chin si trudă..."

— Vino jos. Aureliane !
Ascultător. muncitorul

care montează ceva Pe cor
pul central al celulei co
boară. E tinăr. foarte tînăr.

— Două întrebări conco
mitent. Aurelian Drăgu- 
șegnu : citi ani ai ? Nu ești 
prea tinăr pentru o astfel 
de mașină ?

— Dacă mă luați după 
actul de naștere — zim-

— ...Și cînd te gîndești 
că prima mașină executată 
aici are de-abia paispre
zece. ani — cugetă cu glas 
tare. mirîndu-se parcă. 
Corneliu Tarălungă. pri
mul inginer-șef al întreprin
derii, acum șeful compar
timentului de proiectare 
constructivă. Eu venisem 
de la „Progresul" Brăila, 
fabricasem primul excava
tor românesc. Acolo veni
sem de la Sadu. Și tot 
așa...

Nu poți să nu te gin- 
dești că viata de inginer a 
lui Corneliu Tarălungă, 
vreo trei decenii si jumă-

— Ea este. într-un fel, 
proba noastră de abilitate, 
certificatul nostru de com
petență. Trebuie să cîști- 
găm încrederea unor be
neficiari importanți, care 
nu te întreabă „Ce ai de 
gind să faci ?“, ci „Ce-ai 
făcut ? Arată-mi 1“ „Celule
le si liniile flexibile sint 
tipuri principial noi de uti
laje. iar fabricarea l.or o u- 
niversitate la care învă
țăm permanent. CFP—800, 
cea care se re-montează 
acum, trebuie să-și termi
ne probele de casă și să 
înceapă să muncească. O 
să fie parte componentă

dus ! Proiectantul a fă- 
cut-o vara și noi o facem 
iama, ce vreți 1 ...Nu. nu 
e important, importante 
sînt lagărele si piatra, a- 
colo nu admite nimeni nici 
o eroare...

...Și disputa continuă, 
din cite înțelegem, pînă la 
urmă fără succes pentru 
omul din fața noastră. 
Dar... el revine la masă 
surizător :

— Are dreptate, si eu în 
locul lui as proceda la fel. 
N-are voie să zică ca mine, 
chiar dacă gîndește ca 
mine. E inspectorul-șef de 
la „Calitatea producției", a

cărei mașini pe care o fa A

bricăm. cu privire la im
portanța excepțională pen
tru economia națională a 
produselor noastre — atit 
la nivel individual, cit și 
la nivel colectiv. Oamenii
înțeleg greutățile tempo
rare prin care trecem și își 
fac datoria fără greș, toți : 
lăcătușii, electroniștii, maiș
trii. inginerii. Nume ? 
V-aș da și douăzeci, aș ne
dreptăți două sute...

— Totuși, de ce merge 
excelent această secție ?

— Vedeți, o mașină poa
te fi făcută si cu multi oa
meni; dar e bine să fie fă
cută cu mai puțini. însă 
bine puși acolo. Organiza
rea. folosirea eficientă a

Politica de sistematizare și urbanizare a localităților imprimă tot mai 
mult însemnele civilizației socialiste in chipul așezărilor patriei. Orașele 
țării devin tot mai moderne, comunele capătă tot mai multe atribute 
ale confortului urban. In imagine : noul centru al comunei bihorene 

Nojorid
Foto : Agerpres

comunei sînt oamenii. Oamenii care 
apropie satul de oraș. In fapt, ca 
pretutindeni in țară, și la Nojorid 
treptele sistematizării sînt trepte ale 
noii civilizații socialiste.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Fapta - criteriu al spiritului de partid

(Urmare din pag. I)

bește tinărul din fata noas
tră — poate că am pu
țini : 23. Dacă mă luați
după ce fac. am exact cît 
trebuie.

Inginerul Teodor Clima, 
șeful secției :

— Și. mai ales, dacă îl 
luăm după cit învață, după 
cit citește. Este omul po
trivit la locul potrivit. El 
montează motorul pe 
axa Y.

In clipa cînd citiți aces
te rinduri. celula flexibilă 
CFP—800. produsă la În
treprinderea de mașini-u- 
nelte Bacău, element de 
virf în tehnica unității, 
lucrează. Noi asistăm acum 
la re-montarea ei. după ce 
a revenit de la T.I.B. Lă
cătușii loan Lucaci și Cos- 
tache Luncanu ne arată

La tehnică de vîrf 
-oameni de calitate

oamenilor și. o muncă po
litică permanentă, concretă 
și susținută. Da. cred că 
ăsta e „secretul" pe care îl
căutați.

— Care e ponderea sec
ției în întreprindere ?

— Cam 60 la sută din 
plan se finalizează aici. 
Nu-i ușor, dar știm că sin
gura cate pe care o avem 
în față este munca — atît 
pentru individ, cît si pen

citeva lăzi. într-o parte : 
„A sosit calculatorul, mii- 
ne ne apucăm de el. Acum 
terminăm montajul la cor
pul central".

O celulă flexibilă este — 
în expresia cea mai sim
plă — un ansamblu de u- 
ndlte care execută un nu
măr de operațiuni coman
date de un calculator. Re
glarea ei este de aseme
nea asistată de calculator ; 
calculatorul indică totul, 
inclusiv sisteme'e de prin
dere — ca să dăm un e- 
xemplu — care sint modu
late. Calculatorul face to
tul. inclusiv controlul de
calitate. O celulă flexibilă 
este... un dialog ; un dia
log continuu intre ca’cu- 
lator și sculă. Ca să ne fie 
limpede măsura tehnicită
ții ei. este de ajuns să 
spunem că pot fi număra
te ne degete țările lumii 
care produc celule flexi
bil 9.

tate, marcată mereu de 
„primul..." este, in mic. un 
simbol al drumului indus
triei noastre.

— Ați spus „chin si tru
dă". Ce înseamnă asta ?

— Păi. ce să însemne ? 
Chin și trudă. Sintem con
fruntați cu probleme teh
nice în care facem pionie
rat nu numai pe plan na
țional. ci și pe plan inter
național. Linia flexibilă, 
prima din C.A.E.R.. s-a fă
cut aici. Alții au cerut doi 
ani. noi am făcut-o într-u- 
nul singur. E o linie flexi
bilă pentru prelucrarea 
tamburilor de frină. unde 
lucrează un robot cu 4 gra
de de libertate. Acum lu
crează in R.D.G.. trăiește 
ultimele săptămîni ale a- 
nului de garanție. E deser
vită de 7 oameni care în
locuiesc 66. Are încorpo
rate nu doar idei, mai 
mult, as zice linii directoa
re. linii directoare în tară 
pentru alte realizări. Toa
te înseamnă muncă, sudoa
re. nopți nedormite, cite 
30—40 de ore la rind in u- 
zină. înseamnă să-ti bles
temi zilele si s-o iei de la 
capăt si. cind ai reușit, să 
dormi dus și să te trezești 
tinăr.

— Care este locul celu
lei flexibile în actualitatea 
și în perspectiva întreprin
derii ? — îl întrebăm pe 
inginerul ei șef. Dumitru 
Bontaș.

într-un atelier flexibil. U- 
zinăm piese pentru trei li
nii automate de transfer 
pentru prelucrarea de pis
toane și cămăși de cilindri 
la motoare diesel, produse 
care înglobează tehnică de 
vîrf. In trimestrul urmă
tor. primul din ’88. fabri
căm cel puțin trei celule 
flexibile.

— Greu ?
— Dar ce e ușor ? Știți 

care este cea mai grea Pro
blemă cu care se confrun
tă industria de mașini-u- 
nelte ? Nu încercați să ghi
ciți I Climatizarea — ele
ment esențial. Sub 15 gra
de. laserul nu mai lucrea
ză. facem corturi. Reglări
le devin probleme quasi- 
insolubile. din cauza dila
tărilor diferite. întrerupe
rile de curent ne dau și ele 
peste cap. mai ales la ma
șinile de rectificat. La ma
șinile care lucrează prin 
așchiere e și mai rău. se 
rup cuțitele la pornire. 
Avem greutăți mari, nu, 
nu doar noi, economia na
țională și important este ca 
la fiecare loc de munca să 
ne batem capul și Să gă
sim soluțiile. Trebuie 1 
Altfel nu se poate 1 Pină 
acum am reușit.

Inginerul Tarălungă se 
dispută cu cineva la tele
fon : >

— Cinci microni pe fri
gul ăsta ! Păi. numai dacă 
suflu peste piesă si s-au

dat 500 de tei amendă pen
tru o eroare de cinci mi
croni. E o hărăbaie de ma
șină. de vreo 32 de tone. 
Se dăduseră niște dero
gări...

— Dar ziceați că nu e 
important...

— I-am spus lui. dar to
tul e important Știți de 
ce ? în tehnică, dacă îm
părți lucrurile în „impor
tante" și „neimportante", 
pină la urmă nu te mai 
deosebești. Nu așa constru
iești celule flexibile...

Iată-ne din nou la eroul 
acestei zile : celula flexi
bilă.

în secția montaj mașini- 
unelte specializate, tinărul 
ei șef, inginerul Teodor 
Clima (depășește cu puțin 
media de vîrstă a secției 
— are 30 de ani), ne pri
vește prin ochelari :

— Un secret 7 Nici unul 
sau... mai multe. Avem oa
meni minunați. Ce înseam
nă „minunați" ? Că în con
diții grele ne facem lună 
de lună sarcinile de plan ; 
că timpul de stat în fabri
că nu il dictează progra
mul. ci sarcinile : oamenii 
se duc acasă. își, fac trebu
rile gospodărești si se în
torc nechemați ; că se sim
te fiecare implicat în ceea 
ce face. O parte importan
tă a muncii de partid este 
conștientizarea oamenilor 
cu privire la importanța 
fiecărei operații și a fie

tru colectiv.
Adevăruri simple pe care 

te recapitulăm în fata ce
lulei flexibile. Oamenii iși 
văd de lucru, au răspuns 
la întrebările noastre și 
s-au concentrat din nou a- 
supra a ceea ce au de fă
cut.

Trei oameni care finali
zează o muncă a sute de 
tovarăși ai lor. muncă de 
ani de zile. Pe unii i-am 
cunoscut : pe doi dintre ei. 
oameni cu merite mari, cu 
nume înscrise Ia loc de 
frunte pe certificatul de 
naștere al celulei flexibile 
nu i-am întîlnit. Pe pri
mul. omul care pînă acum 
două luni a fost șeful sec
ției. pe inginerul George 
Buzdugan, pentru că a fost 
numit directorul unei alte 
importante unități din pei- 

9 sâjul industrial al Bacău
lui. „Metalurgica" ; pe al 
doilea, pe secretarul orga
nizației de bază a partidu
lui. maistrul Gheorghe 
Driță. pentru că este ple
cat pentru încă șase luni 
la Los Angeles, unde mon
tează o mașină de rectifi
cat cu platou rotativ. Este 
a treia mașină pe care 
I.M.U. Bacău o vinde în 
Statele Unite ale Americii.

Celula flexibilă nu s-a 
născut deci pe loc gol...

George-Radu
CH1ROV1C1 
Gheorghe BALTA

Să ne gindim doar la fap
tul Că uneori neîndeplini- 
rea atribuțiilor, greșelile 
erau privite și înțelese cu 
o anumită toleranță. „A 
luat cuvîntul în plenară, a 
vorbit frumos, și-a făcut 
și autocritica ; s-a des
curcat bine“. Era însă o 
modalitate de a ascunde 
incompetența, comoditatea, 
spiritul birocratic. lipsa 
de receptivitate la nou, 
imobilismul și rutina u- 
nora. Cerințele mersului 
înainte pe calea dezvoltă
rii intensiv-calitative au 
făcut ca să nu mai fie ac
ceptate asemenea mentali
tăți. Experiența demon
strează, de pildă, că in ac
țiunea de modernizare și 
organizare științifică a 
producției este firesc și 
absolut necesar ca răspun
derea factorilor de decizie, 
a organelor de partid care 
o conduc și coordonează să 
se exprime p'rin măsura 
reală a faptelor, a eficien
tei. Prin urmare, nu cu
vinte meșteșugite și anga
jamente înfrumusețate, cri
tici și autocritici repetate, 
tardive, justificări sub 
prelata cărora se încearcă 
a se acoperi lipsa de răs
pundere și de fermitate, 
indisciplina și dezordinea. 
Prin urmare, fapta concre
tă, exemplul personal do
vedit printr-o tot mai 
Înaltă competență politică 
și profesională reprezintă 
criteriile și condițiile nece
sare, esențiale in aprecierea 
activității fiecărui membru 
al unui organ de partid. 
Cînd apar insă lacune in 
această privință, cind mem
brul unui comitet de partid 
(fie el județean, municipal, 
orășenesc, comunal, dintr-o 
întreprindere sau institu
ție) este mal puțin cunos
cut de către cei care l-au 
ales, sau pur și simplu a- 
ceștia au uitat că l-au ales, 
aceasta i se datorește lui 
în primul rind. Și este 
limpede de ce. Sînt cazuri 
cînd — datorită unei vi
ziuni unilaterale, simplis
te, unor lacune in pregă
tirea politico-organizatorică

— unii secretari sau mem
bri ai birourilor comi
tetelor de partid județ ne, 
municipale, de pildă, 
„uită" pe cine reprezintă, 
s-au obișnuit doar cu iti
nerarul spre birourile di
rectorilor, și mai puțin 
spre cel al comitetelor de 
partid aflate, de obicei, 
in vecinătate. Urmîndu-le 
„exemplul", unii membri ai 
organismelor de lucru ale 
comitetelor de partid. în
deosebi cei ai consiliului 
de control muncitoresc al 
activității economico-so- 
ciale, se conformează aces
tei „practici", îndeplinind 
doar misiuni de statisti
cieni, de îndrumători și con
trolori tehnici, de dispeceri 
ai producției, omițînd toc
mai esența îndatoririlor lor
— aceea de a fi activiști de 
partid, de a folosi toate pir- 
ghiile și mijloacele muncii 
organizatorice și politico- 
educative pentru atin
gerea obiectivelor pro
puse. De pildă, dacă-i în
trebi pe unii dintre aceștia 
cine sint membrii comite
tului de partid care lu
crează in unitatea respec
tivă și în numele cărora, 
de fapt, ei iși exercită mi
siunea. nu de puține ori 
răspunsul este de nedorit 
dar edificator : nu-i cu
nosc. Ignorarea, subestima
rea lor este de nepermis, 
constituie o atitudine func
ționărească ce determină 
defecțiuni nu doar in me
todologia muncii curente, 
ci in însuși modul de a 
asigura aplicarea princi
piilor statutare. Pentru 
că este deosebit de limpe
de că cei care sint aleși în 
organele executive, opera
tive de lucru ale comite
telor de partid — in bi
rouri și secretariate — au 
datoria de a conlucra în 
primul rind cu membrii 
comitetelor de partid res
pective, cu cei care i-au 
ales în funcțiile respecti
ve. Fie că atribuțiile aces
tora sînt de directori sau 
de ingineri, economiști, 
maiștri sau muncitori cu 
înaltă calificare profesio
nală, de specialiști sau lu

crători ai ogoarelor, de 
cercetători științifici sau 
oameni din domeniul ser
viciilor.

Peste tot In cuprinsul 
țării, în adincuri de mină, 
la sonde, în parchetele 
forestiere din munți, ca 
să nu mai vorbim de 
ateliere, secții, șantiere, la
boratoare acționează orga
nizații de partid. Mem
brii organelor de partid, 
incepind de la birourile 
organizațiilor de bază, pe 
întreaga structură organi
zatorică. pînă la nivelul 
membrilor Comitetului 
Central. îi reprezintă pe 
zecile, sutele și miile de 
comuniști care i-au propus 
și ales in forurile respec
tive de conducere colec
tivă.

Au devenit de notorietate 
publică abaterile grave Să*  
virșite de unele cadre de 
partid și de stat din județul 
Dolj. Dezbaterile acestui 
caz în recentele conferințe 
județene de partid, in șe
dințele activelor de partid, 
ale tuturor organizațiilor 
partidului — față în față 
cu realitățile din locurile 
respective de muncă — de
termină, desigur, o revi
gorare a spiritului de 
partid, revoluționar, a exi
genței și răspunderii, a 
disciplinei, așa cum o cer 
prevederile Statutului parti
dului. normele de etică șl 
echitate socialistă, obliga
torii, deopotrivă, pentru 
toți membrii partidului, și 
cu atît mai mult pentru 
cei cărora li s-au încredin
țat funcții de conducere.

Adresindu-se. la plenara 
Comitetului Central al 
partidului din octombrie 
a.c., membrilor acestuia, 
formulînd îndemnuri și sta
bilind noi exigențe, secre
tarul general al parti
dului s-a adresat direct și 
explicit tuturor membrilor 
organelor de partid. A 
cerut să fie mai deplimpus. 
în valoare uriașul poteințral 
revoluționar de muncă ■ și 
luptă al membrilor organe
lor de partid, al activului 
de partid.

...Așadar, trăgînd o linie 
de adunare sub această re

flecție, vom spune cu toată 
convingerea că un comitet 
de partid — fie el jude
țean, municipal, orășenesc 
sau comunal — nu în
seamnă, in primul rind, 
clădirea pe care este afișa
tă emblema acestuia. In
tr-adevăr, edificiul care 
poartă numele unui comitet 
de partid este sediul lui 
— cu birouri si săli du 
ședințe, cu program de 
audiențe, cu arhive, cu un 
aparat al comitetului de 
partid respectiv a cărui 
menire este de a asigura 
îndeplinirea hotăririlor și 
măsurilor pe care le stabi
lesc respectivul comitet de 
partid, organele lui supe
rioare.

Comitetele județean, mu
nicipal. orășenesc sau 
comunal nu înseamnă 
doar sediile acestora, ci 
comuniștii care au fost 
aleși în aceste organe co
lective de conducere po
litică. Ei muncesc, se află 
pretutindeni pe cuprinsul 
județului, municipiului, 
orașului, comunei, ceea ce 
înseamnă, implicit, că și 
comitetele de partid pe 
care Ie reprezintă pot fi 
intîlnite și sint reprezenta
te pe întreg teritoriul in 
care membrii ier iși des
fășoară activitatea.

Esențial este ca membrii 
comitetelor de partid res
pective să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții 
mandatul ce le-a fost acor
dat, nu doar în timpul ple
narelor la care sînt convo- 
cați periodic, ci să partici
pe zi de zi. in toate împre
jurările. la îndeplinirea tu
turor sarcinilor ce revin lo
cului sau domeniului lor de 
muncă pentru că tocmai 
activitatea lor concretă, e- 
xigența, responsabilitatea și 
abnegația, spiritul de partid, 
revoluționar, exemplul pe 
care-1 oferă reprezintă su
portul autorității de care se 
bucură în mijlocul oameni
lor, răspunsul modest și 
sincer, nedeclațat cu emfa
ză, dar dovedit, pe care-1 
dau permanent, prin fapte, 
celor care i-au ales.

Const=uitin MORARU
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EXPORTUL CÎMP LARG DE AFIRMARE INFORMATICII

-obiectiv prioritar Numărul întreprinderilor din economia națională care solicită noi 
echipamente de calcul a crescut considerabil in ultimii ani. O creștere 
firească, sub aspect cantitativ și calitativ, argumentată atit prin exigen
țele actualei etape de modernizare a proceselor de producție, cit și prin 
necesitatea înlocuirii unor echipamente, depășite tehnologic. Cum sint 
insă utilizate calculatoarele, mai noi și mai vechi, aflate în dotarea între
prinderilor ? Care este eficiența aplicațiilor informatice ? Cu aceste în
trebări începe sondajul nostru în citeva unități economice arădene.

Maximă promptitudine 

in onorarea contractelor

LIVRĂRI
ÎN AVANS

Unitate de frunte 
a industriei electro
tehnice românești, în
treprinderea de apa
rate electrica de 
măsurat Timișoara, 
creată în anii de 
glorie ai Epocii 
Nicolae Ceaușescu, a 
obținut permanent re
zultate de prestigiu 
atit in activitatea pro
ductivă, cit și in 
creșterea eficientei e- 
conomice. Cel mai re
cent succes il consti
tuie realizarea cu a- 
proape o lună mai de
vreme a producției 
destinate exportului 
pe anul 1987. succes 
dedicat do comuniști, 
de toți oamenii mun
cii din întreprindere 
apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului.

— Aplicind cu fer
mitate indicațiile se
cretarului general al 
partidului privind rea
lizarea cu prioritate a 
exportului, am așezat 
la temelia întregii 
noastre activități în
făptuirea in devans a 
programelor de per
fecționare a organiză
rii și modernizare a 
producției. înnoire și 
ridicare a, nivelului 
tehnic a) itrădușelor. 
ne ' spune Dragoliub 
Savin, lțnSiifkrlLș&f ■ al 
întreprinderii; ' Drept 
urmare, în prezent ex- 
portul reprezintă de 
peste patru ori mai 
mult decit in urmă cu 
un deceniu, cind am 
realizat primele pro
duse destinate unor 
parteneri de peste ho
tare. Am diversificat

concomitent nomen
clatorul de fabricație, 
actuala gamă a produ
selor pentru export 
cuprinzind atit contoa
re mono și trifazate, 
cit și aparate de ta
blou realizate în zeci 
de variante.

în acest an, între
prinderea timișoreană 
a înregistrat un ade-

La întrepinderea 
de aparate 
electrice 

de măsurat 
Timișoara

vărat salt calitativ în 
activitatea de export, 
livrind pentru prima 
dată pe piața externă 
linii și instalații com
plexe. cu tehnologiile 
aferente, concepute in 
întregime de specialiș
tii unității, pentru fa
bricația de aparate e- 
lectrice de măsură 
și control, precum și 
pentru verificarea a- 
cestora. Este cazul li
niei de montare și e- 
talonare a contoarelor 
electrice monofazate, 
livrată în Turcia, îm
preună cu componen
tele și subansamblele 
contoarelor respective, 
iar mai recent de in
stalațiile electrice de

etalonat și verificat 
contoare monofazate, 
cu afișaj numeric al e- 
rorii, solicitate de par
teneri din Cehoslova
cia (in fotografie).

— Avansul de timp 
cîștigat in realizarea 
planului la export, ne 
spune ing. Mesaroș 
Anghel Tamara, secre
tar al comitetului de 
partid din întreprin
dere. ne-a dat posibi
litatea să pregătim în 
bune condiții și chiar 
să începem .să lucrăm 
la producția pentru 
export a anului viitor. 
Avem deja în diferite 
stadii de execuție un 
important lot de con-, 
toare electrice și de 
aparate de tablou 
magneto-electrice pre
văzute a fi livrate în 
primul trimestru din 
anul 1988. Vreau să 
fac precizarea că anul 
viitor sarcinile la ex
port cresc simțitor 
față de acest.an, la u- 
nele grupe de produ
se — cum sint apara
tele MP-40 și MP-80 
— chiar cu peste 50 la 
sută.

Este și. aceasta o do
vadă a seriozității.' 
priceperii și cornpe- 
tehței muncitorilor și 
specialiștilor de la 
I.A.E.M. Timișoara, a 
hotărîrii lor de a-și' 
onora la termenele 
stabilite obligațiile a- 
sumate prin contracte, 
dar mai ales de a rea
liza numai produse de 
înalt nivel tehnic si 
calitativ. competitive 
pe piața externă. (Ce
zar Ioana).

CLUJ-NAPOCA
Amplificînd eforturile pentru 

îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, colectivul întreprinderii 
„Tehnofrig" din Cluj-Napoca rapor
tează realizarea, în cinstea Confe
rinței Naționale a partidului, a 
sarcinilor de export. în acest an au 
fost livrate partenerilor externi 
utilaje și instalații alimentare șl 
frigorifice cu înalți parametri ca
litativi. Măsurile luate pentru ond- 
rarea contractelor prin organizarea 
fluxurilor de fabricație, prelucra
rea pieselor pe mașini de înaltă 
precizie și productivitate și orga
nizarea de secții și echipe care 
lucrează exclusiv pentru export 
asigură ca pînă la finele anului 
planul de export să fie depășit cu 
50 milioane lei. De asemenea, și-au 
onorat integral sarcinile de plan la 
export pe acest an și alte unități 
economice din municipiul Cluj- 
Napoca, între care întreprinderea 
..Armătura" și întreprinderea „Far
mec". (Marin Oprea).

BACĂU
Colectivul întreprinderii meca

nice Bacău, care ocupă un loc 
fruntaș1 în întrecerea socialistă pe 
tară, și-a realizat sarcinile de plan 
pe acest an la export cu o lună 
de zile mai devreme, livrind in 
Plus partenerilor de peste hotare 
mărfuri in valoarqggp 3,5 milioane 
iei.' Tovarășul Betrișor Bălăiță, di- 
rpcțoj-, adjunct al ubtreprinderii, ne 
spune Că succesuF^e''datorează, in 
primul rind, organizării superioare 
a mimcii, atenției acordate zi de 
ei onorării la vreme a fiecărei co
menzi destinate exportului. întrea
ga producție pentru export se 
realizează aici de către formații de 
muncă specializate, care cuprind 
numai muncitori cu o înalță cali
ficare. comuniști cu o conștiință 
ridicată, cei mai harnici din între
prindere. Pentru creșterea compe
titivității produselor, in unitatea 
băcăuană există serioase preocu
pări în scopul înnoirii și moderni
zării producției, asimilării în fa
bricație a unor organe de asam
blare cu caracteristici tehnico- 
funcționale superioare, lărgirii ga
mei sortimentale. în ultima vre
me. bunăoară, au fost introduse in 
fabricație organe de asamblare 
pentru liniile de înaltă tensiune 
care se construiesc în Iordania și 
Egipt, precum și organe de asam
blare pentru industria chimică so
licitate de diferite firme de peste 
hotare. De menționat că toate con
tractele și comenzile au fost ono
rate exemplar, în mod ritmic șl 
la termenele stabilite, unele chiar 
în avans. în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, colectivul 
de muncă din întreprinderea bă
căuană s-a angajat ca pînă Ia fi
nele anului să livreze suplimentar 
partenerilor de peste hotare im
portante - cantități de produse. 
(Gheorghe Baltă).

Date de sinteză și decizii 
Operative. Prin,ul nostru interlo
cutor este tovarășul loan Cotoară, 
secretarul cu probleme economice al 
comitetului județean de partid. Este 
ora 9,00 și videoterminalul aflat in 
biroul secretarului iși intră in 
drepturi, afișînd pe ecran rezul
tatele zilei precedente : nivelul pro
ducției realizate în 40 de unități 
economice, aceasta însemnînd peste 
200 de produse industriale, stocurile 
de produse, stadiul lucrărilor de in
vestiții. Precizăm că producția este 
exprimată fizic și valoric, iar sar
cinile la export urmărite distinct, 
pe devize convertibile și pe relația 
țări socialiste.

Sînt urmărite, de asemenea, „da
toriile" Aradului (contractele res
tante) față de alte județe, dar și rit
micitatea aprovizionării tehnico-ma- 
teriale a unităților arădene.

— Toate datele de sinteză care 
apar pe ecran, adaugă interlocu
torul, sint tipărite la o imprimantă 
(și în acest moment chiar o pune în 
funcțiune), „raportul operativ de 
producție" fiind cunoscut, în citeva 
minute, de secretariatul comitetului 
județean de partid. De la această 
informație transmisă rapid pornește 
intervenția noastră promptă atunci 
cind sînt semnalate unele deficiențe. 
Volumul de muncă și timpul nece
sar Btrîngeril și sistematizării date
lor scad considerabil, iar aria de 
cuprindere a problemelor crește.

Prezenta și mînuirea „uneltei" in
formatice — trebuie să facem aceas
tă precizare — nu reprezintă un 
„pericol" pentru activistul de partid, 
un mijloc de „birocratizare", de în
depărtare de oameni, de problemele 
lor arzătoare de producție. Munca 
de la om la om pornește în acest 
caz de la cunoașterea exactă și ra
pidă, prin informații .și date de sin- 
teză,, a problemelor zjlnicd’de produc 
ție, pentru a căror rezolvare, așa 
cum la Arad s-a demonstrat .de ne» 
numărate ori, activistul de partid 
adoptă decizii operative. Dialogul cu 
oamenii muncii, cu cadrele de con
ducere poate acum să înceapă și 
poate să se concentreze asupra unor 
eventuate deficiente in munca de 
conducere sau lipsuri în activitatea 
compartimentului aprovizionare-des- 
lacere !

...Interesul pentru infor
matică — absent chiar la 
informaticieni ? La combinatul 
de prelucrăre a lemnului am avut 
impresia că informatica iși privește 

. chipul intr-o oglindă... respinsă la 
controlul de calitate. De ce ? Șefa 
oficiului de calcul răspunde întrebă
rilor pe un ton plictisit, de ușoară 
iritare. Ton explicabil, poate, intr-o 
anumită măsură, pentru că, ne spu
ne. în chiar ziua documentării noas
tre fusese înlocuită din funcție.

Care sînt deci preocupările ofi
ciului de calcul ? în 1987 a intrat în 
exploatare o singură aplicație — 
calculul părților sociale 1 Pe „Felix" 
sînt încărcate din anii anteriori 23 
de aplicații privind consumurile 
energetice, stocurile cu mișcare len
tă, necesarul de materiale și altele. 
„Felix-ul“ lucrează numai în două 
schimburi, iar cota de hîrtie repar
tizată nu ajunge decît pentru 10 
luni. N-a fost suplimentată, dar nici 
nu s-a cerut acest lucru ! Nu s-a 
apelat nici măcar la Centrul terito
rial de calcul, care ar fi găsit 
luție ! „Felix“-ul produs în 
este utilizat la o capacitate de

sută. într-o analiză efectuată în lu
na aprilie a.c. de Consiliul jude
țean de control muncitoresc se men
ționa, între altele, că în oficiul 
calcul sînt 
crează, de 
combinat.

Situația, 
mentată. Dar nimeni n-a reușit să 
soluționeze pînă acum problema 
unui minicalculator, necesar condu-

de 
încadrate persoane ce lu- 
fapt, în alte servicii din

ni se spune, a fost regie-

roșu". Cum se va realiza aceasta ? 
Prin optimizarea operațiilor de 
croire, sarcină ce revine informati- 
cienilor prin programul de' moder- • 
nizare. Echipamente există, iar pro
gramele aferente au fost de-acum 
verificate la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București.

Iată un bun exemplu de organi
zare intr-un oficiu de calcul. Și in
formații la zi, și calcul de eficiență 
convingător (nu doar pe hîrtie, ci 
„preluat" de la cei care obțin de-a
cum rezultate concrete), și echipa
mente achiziționate cu același ritm 
cu care sint pregătiți oamenii în ve
derea utilizării.

Dar. după cum aveam să ne dăm 
seama din discuția cu Lucia Morar, 
directoarea întreprinderii, buna or-

Eficienta utilizării calculatorului

manifestat fată de calculator
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Un calcul simplu arată că între momentul încheierii fabricației și 
cel al expedierii produselor la beneficiari trec, in medie, pe ansambldl 
economiei, trei săptămini — interval in care valori materiale uriașe sînt 
imobilizate în mod păgubitor, efectul fiind similar cu prelungirea pro
cesului tehnologic. Ce înseamnă aceste trei săptămini irosite ? Să ne 
imaginăm, de exemplu, că o întreprindere este gata să înceapă fabri
cația unui lot de produse, dar după ce a încheiat toate pregătirile mai 
așteaptă trei săptămini pentru că nu a primit materiile prime care 
trebuie să fie furnizate de altă unitate.

Este inutil să mai insistăm asupra efectelor pe care le are această 
situație. în schimb, este absolut necesar să se vadă cum se ajunge aici. 
Care sînt cauzele ce duc la o asemenea pierdere de timp, la scoaterea 
din circuitul economic a unor importante valori materiale ? Ce trebuie 
făcut pentru eliminarea acestei stări de lucruri dăunătoare ? Iată tema 
sondajului nostru efectuat în mai multe unități industriale din județul 
Dolj.

DOI ÎNCARCĂ, DOI DESCARCĂ. 
Formula prin care un mucalit a 
definit „munca in zadar" are co
respondentul economic în... produc
ția fără desfacere asigurată. Cu deo
sebirea — deloc neînsemnată ! — că 
aceasta din urmă consumă inutil și 
materii prime, și energie, care ar fi 
putut fi valorificate in interesul 
real al societății, nu al unei unități 
care dorește „doar" să raporteze în
deplinirea planului la producția- 
marfă. Această practică este cu atit 
mai anormală cu cit organele ban
care exclud de la plata retribuțiilor 
produsele executate fără a avea un 
beneficiar. Spre exemplu, sucursala 
județului Dolj a Băncii Naționale a 
procedat astfel. în trei trimestre din 
acest an. pentru produse în valoare 
de 5,1 milioane lei. cu un fond de 
retribuire aferent în sumă de peste 
1,6 milioane lei Ce se intîmplă cu 
aceste produse ? De multe ori. după 
luni și luni de așteptare, se mai 
găsește, totuși, cite un beneficiar. 
Alteori însă, ele de „stornează" de 
la produse finite (eufemism care 
desemnează recunoașterea... contabi
lă a pierderii). întreprinderea me- 
tal-lemn din Craiova, bunăqară. a 
executat planșee amovibile din placaj 
in valoare de 584 mii lei pentru în
treprinderea „OLTCIT", deși benefi
ciarul a renunțat la comandă. Ca 
urmare, acestea au fost demontate 
și transformate fie in, sertare pen

tru mobilier, fie în lăzi pentru o- 
biecte de inventar. Nu ar fi fost 
oare mai normal ca, la anularea 
comenzii, să se sisteze procesul de 
fabricație ?

Și pentru că unii conducători de 
unități economice sint incă „tentați" 
să lanseze în fabricație produse fără 
desfacere asigurată, numai pentru 
a... asigura îndeplinirea valorică a 
planului la producția-marfă. facem 
o propunere : așa cum aceste pro
duse nu sint admise de bancă in 
calculul drepturilor de retribuire, să 
fie excluse de la bun inceput din 
toate dările de seamă intocmite de 
întreprindere. în felul acesta ar dis
părea „tentația" unor practici atit 
de păgubitoare, iar datele centrali
zate ar reflecta — așa cum este și 
firesc — numai producția pentru 
care există cerere socială.

MODIFICĂRI LA... MODIFICĂRI. 
De ce ajung insă unele produse să 
nu aibă asigurată desfacerea ? Ex- 
cluzind, desigur, situația in care de 
la bun inceput (vorba vine, bun) nu 
a existat un beneficiar, numeroase 
probleme le creează produsele care 
au vicii de concepție, ca urmare a 
proiectului de execuție insuficient 
verificat înaintea lansării in fabri
cație. Iată citeva nedorite exemple :

• întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole din Craiova a asi
milat un nou tip de tractor, care 
însă nu reușește să atingă integral

cerii procesului de fabricare a 
PAL-ului. Programele informatice 
au fost elaborate în 1986, în centrul 
de calcul al ministerului de profil. 
Combinatul a primit repartiție pen
tru un minicalculator. Conform con
tractului nr. 388 din 1985, întreprin- 

. derea de calculatoare din București 
trebuia să livreze produsul solicitat 
și achitat ; dar în martie 1986 tri
mite combinatului nu calculatorul, 
ci suma respectivă de bani. Minical- 
culatorul „Coral 4030", seria F-380 a 
luat o altă destinație. S-a decis pro
babil (multe semne de întrebare ri
dică asemenea decizii !) că echipa
mentul este mult mai necesar intr-o 
altă unitate economică. Dar aici nu 
este necesar ?

— Am fi fost primii în țară care 
să conducă procesul de fabricare a 
PAL-ului, răspunde tehnologul Fran- 
cisc Barta, iar în Europa sint doar 
2—3 fabrici care lucrează astfel cu 
calculatorul ! Urmărind și controlînd 
zilnic peste 100 de parametri, am 
obține calitate superioară, am eco
nomisi materiale și energie.

încă un post de operator 
în schemă ? ”Da- dar Ș1 cheltuie11 
materiale reduse cu 1.6 milioane lei 
anual, precum și o producție-marfă 
suplimentară de 7 milioane lei", răs
punde prompt la întrebare Ar- 
cadiu Iuonaș, șeful oficiului de cal
cul de la întreprinderea „Tricoul

performanțele funcționale cerute, 
astfel încit desfacerea acestuia este 
— firesc — foarte lentă. La data 
documentării noastre existau în în
treprindere încă 176 de bucăți, iar 
in „ritmul" livrărilor din prezent 
stocul se pare că va fi epuizat abia 
pe la începutul anului... 1989 !

• întreprinderea metal-lemn din 
Craiova a executat încă din anul 
1986 o serie de utilaje-prototip pen-

urmă cu doi ani la un stoc de marfă 
nevandabilă în valoare de 12 milioane 
lei. cînd unitatea a fost preluată de 
întreprinderea metal-lemn din Cra
iova. A început atunci un program 
de restructurare fundamentală : au 
fost trimiși specialiști din Craiova 
pentru modernizarea tehnologiilor 
de fabricație, s-au asimilat noi pro
duse, de valoare mai ridicată, astfel 
că. în prezent, fabrica își indepli-

oară, înregistra la sfîrșitul trimes
trului al treilea un stoc de 14 mi
lioane lei ; in data de 28 octombrie, 
acesta se „subțiase" pînă la 6 mi
lioane lei. întreprinderea „Electro- 
putere" marca, in același interval, 
o reducere a stocului cu peste 225 
milioane lei, pentru ca după aceea 
să crească din nou. Fapt este că, 
deși munca în asalt are efecte atit 
de dăunătoare (diminuarea calității

Stocurile supranormative 
de produse finite-introduse 
operativ în circuitul economic!
tru industria lemnului, în valoare 
de 2,1 milioane’ lei. Cum acestea se 
„incăpățînează" să nu atingă para
metrii prevăzuți, proiectantul — fi
liala Craiova a Institutului de cer
cetare și proiectare pentru industria 
lemnului București —. continuă să 
modifice, să schimbe, să adauge, 
majorind cheltuielile fără să ajungă 
însă, deocamdată, cel puțin, la un 
rezultat palpabil.

Deficiențele calitative ale produ
selor finite se datoresc insă de cele 
mai multe ori indisciplinei tehnolo
gice. După pseudoprincipiul „dă-i 
înainte, că merge !“ se încalcă re
guli bine stabilite, se fabrică produ
se care nu satisfac cerințele și care, 
inevitabil, ajung să... stea in depo
zite. fie la beneficiarul „păcălit", fie 
la producător, care nu mai găsește 
cumpărător. Fabrica de mobilă din 
Caracal, de exemplu, ajunsese în

nește lună de lună indicatorii de 
plan, iar stocurile de produse fi
nite au scăzut, fără a ajunge, to
tuși, la nivelul normat. în con
secință, deficiențele mai vechi din 
sfera producției se răsfring și 
acum asupra echilibrului material și 
financiar al unității, întregul nor
mativ de produse finite pentru des
facere la intern fiind „înghițit" de 
stocul de mobilă rămas de peste doi 
ani la Caracal.

N-AVEȚI UN VAGON ÎN PLUS? 
în practică, adeseori, valori mate
riale mari sîrft imobilizate perioade 
de timp mai scurte sau mai lungi 
și din alte cauze. Întîi de toate, 
neritmicitatea producției conduce la 
o evoluție sinusoidală a stocurilor 
de produse finite, punctul maxim 
fiind, invariabil, ultima zi a lunii. 
Unitatea forestieră de exploatare și 
transport (U.F.E.T.) Craiova, bună-

produselor, creșterea costurilor, uzu
ra excesivă a utilajelor și altele), 
fenomenul pare să se fi permanen
tizat în numeroase întreprinderi.

Stocurile supranormative de pro
duse finite apar și din cauza neasi- 
gurării la timp a mijloacelor de 
transport. în luna octombrie, între
prinderea „Electroputere", de exem
plu. trebuia să fi avut la dispoziție, 
conform programului stabilit, 812 
vagoane, din care a primit numai 
509. în acest timp, produse în va
loare de circa 200 milioane lei, de 
care economia națională are impe
rioasă nevoie — unele dintre acestea 
destinate programelor energetic sau 
minier — așteptau în depozite ori... 
Sub cerul liber. La U.F.E.T. Craiova 
se înregistrează o restanță de 5 000 
tone capacitate de transport in va
goane. Fabrica de mobilă din Ca
racal nu poate livra mobilier — so

calculatorului, producția a crescut 
cu 688 000 lei, peste 50 la sută fiind 
destinată exportului ; productivita
tea muncii a crescut cu 2,5 la sută, 
iar cheltuielile s-au redus cu 29,4 lei 
la 1 000 lei producție-marfă, deși ca
pacitatea „Coral“-ului, de pildă, este 
utilizată deocamdată doar în pro
porție de 80 la sută.

Anodina rubrică „alte a- 
plicații". La întreprinderea da 
vagoane Arad întîlnim aproape toa
tă gama echipamentelor românești 
de calcul — un Felix de capacitate 
medie, un minicalculator, citeva con
centratoare de date și microcalcula
toare (M-118 și Cub Z), citeva zeci 
de videoterminale. Peste 40 de apli
cații informatice se află în exploa
tare, legate fiind de planificarea 
tehnico-economică, pregătirea teh
nică a fabricației, programarea, lan
sarea și urmărirea producției, apro
vizionare și desfacere, lucrări finan- 
ciar-contabile.

Toate aceste aplicații șînt men
ționate, de altfel, și în darea de 
seamă statistică „INF" — transmisă 
semestrial centrului de calcul coor
donator al ministerului de resort, tn 
„INF" există însă și o rubrică nu
mită „alte aplicații". Ce se ascunde, 
în cazul de față, sub acest anodin 
„etc." ? Trei aplicații cit se poate 
de interesante : două de proiectare 
asistată de calculator și una de pro
gramare a robotului care sudează 
acoperișuri de vagon.

Greu de înțeles — și am mai sem
nalat acest lucru în paginile „Scin- 
teii" — inerția metodologiei statisti
ce, depășită de realitatea imediată ! 
Este chiar atît de dificil să concepi — 
spre corecta informare a organelor 
de sinteză — o nouă dare de seamă 
statistică, mai completă, mai cores
punzătoare stadiului actual al infor
maticii ?

Dar să vedem cum se manifestă 
concret rolul calculatorului in pro
iectarea constructivă a vagoanelor?

• „Cînd proiectezi un vagon de că
lători, spune inginerul Tiberiu Nagy, 
trebuie să1 rezolvi peste 2 000 de 
ecuații, adică să găsești tot atitea 

...puncte cunoscute în structura .vago
nului. în —stil clasic», calculele de 
rezistență se făceau doar pentru 20 
de pupete mai importante alș( strucr 
turif1. ’ Eficiența soluției optime in
dicate de calculator, aleasă și apli
cată în practică de proiectant și con- ' 
structor, înseamnă și o reducere a 
consumului de metal. Prin reproiec- 
tare, greutatea vagonului de călători 
(de clasa a Iî-a) a fost redusă cu 2 
tone, iar a vagonului etajat cu 2,5 
tone, concomitent cu importante îm
bunătățiri Calitative. Și iată, sintetic, 
eficiența utilizării ’tehnicii de calcul 
la întreprinderea, de vagoane : echi
pamentele de calcul sînt folosite la 
o capacitate medie de 80 la sută ; 
(procentul este afectat de încărcarea 
încă insuficientă a „Coral“-ului pus 
în funcțiune cu un an în urmă), vo
lumul suplimentar de producție- 
marfă depășește într-un an 24 mi
lioane lei ; reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale și ener
gie valorează țieste 88 milioane lei; 
productivitatea muncii crește cu 
2 200 lei/persoană.

a calculatorului se datorează, desigur.

ganizare se datorează ți atenției 
acordate informaticii de cadrele de 
conducere, îndrumării și controlului 
efectuat în oficiul de calcul de 
siliul oamenilor muncii, „Nu 
putem concepe azi activitatea 
sprijinul calculatorului", spune 
rectoarea întreprinderii. 7- __
mentează simplu și concis : „în fie
care dimineață, ședința operativă 
începe cu analizarea rezultatelor din 
ziua precedentă, rezultate pre- 
lucdate de Calculator, adică produc
ția, exprimată fizic și valoric, pen-, 
tru intern și pentru export ; din 
această lună vom urmări zilnic lan
sarea materialelor în fabricație, ne
cesarul de coloranți și chimicale 
pentru producția de export".

In această întreprindere, grație
Lărgirea sferei dă Intervenție , ___„

evoluției tehnologice în fabricația echipamentelor, pașilor mai consec
venți și mai fermi pe care cercetarea de profil i-a făcut către necesi
tățile imediate și de perspectivă ale producției. Iar noua etapă de mo
dernizare parcursă azi de toate întreprinderile creează, de fapt, cadrul 
necesar valorificării acestor eforturi din cercetarea, producția și învăță- 
mîntul de profil’.

Răspunzînd imperativelor modernizării, oamenii muncii, specialiștii, 
cadrele de conducere îndeplinesc astfel hotărîrile înscrise în documentele 
de partid, transpun în fapt indicațiile secretarului general al partidului 
referitoare la generalizarea conducerii cibernetizate a proceselor tehnolo
gice, la utilizarea rațională a timpului de lucru, la folosirea tehnicii elec
tronice în programarea producției, în lucrările de calcul și evidentă, la 
perfectionarea tuturor activităților economico-sociale pe baza celor mai 
noi realizări ale științei și tehnologiei contemporane.

Valeria ICHIM 
Tristan MIHUȚA

con- 
mai 
fără 
di- 

Și argu-

licitat de unitățile comerciale — in 
valoare de 11 milioane lei. Ce se în- 
timplă ? „Au prioritate, în această 
perioadă, unitățile din agricultură" — 
ni s-a răspuns. Desigur, nu se poa
te contesta faptul că. în plină cam
panie de toamnă, trebuia asigurat în 
primul rînd transportul recoltei. Dar 
ne întrebăm (și întrebăm) : in mo
mentul in care a stabilit un grafic 
de transport și a fost de acord să 
pună la dispoziția unităților indus
triale un anumit număr de vagoa
ne. conducerea Regionalei de căi fe
rate nu a știut de... campania a- 
gricolă ? A fost, așa, o surpriză cu
lesul porumbului, încit a dat peste 
cap graficele stabilite inițial ? Sau 
aceste grafice au fost făcute „pen
tru a mulțumi pe toată lumea", ști- 
indu-se din capul locului că nu vor 
fi respectate ?

TERMEN : ÎN JURUL LUI... A- 
PROXIMATIV. în cursul raidului 
nostru am întîlnit și alte cauze care 
intîrzie livrarea produselor în cel mai 
scurt timp. Vom mai stărui doar a- 
supra unei întrebări care ar putea, 
la prima vedere, să pară paradoxa
lă : de cînd incep să decurgă obli
gațiile legale între beneficiar și 
furnizor ? Răspunsul pare simplu : 
de la data prevăzută în contract. 
Pare simplu, dar nu este, pentru că, 
în foarte numeroase situații, termenul

acesta este... un trimestru ! în fața 
unei asemenea „precizii" se ajunge 
ca bunurile in cauză să stea mult 
și bine, fie Ia producător, ca pro
duse finite, fie îa beneficiar, ca ma
terii prime, piese, subansamble ori 
utilaje care urmează să fie mon
tate. La întreprinderea „Electropu
tere", de exemplu, între produsele a- 
flate in stoc se numără cinci trans
formatoare de diferite puteri. în va
loare de peste 7 milioane lei. des
tinate unor centrale hidro sau ter
moelectrice aflate in construcție. Au 
fost transformatoarele executate în 
devans ori cu intirziere ? Greu de 
spus, din moment ce termenul de 
livrare contractual este... trimestrul 
IV 1987.

Nu pledăm pentru ca încă de la 
încheierea contractului să se preci
zeze ziua și ora livrării. Totuși, păr
țile ar trebui să stabilească, pe 
parcursul executării producției, ter
mene mult mai precise, de maxi
mum o decadă, să spunem, desigur 
în cadrul trimestrului prevăzut ini
țial. Accelerarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante. în conformi
tate cu prevederile legale în vigoa
re. nu se poate realiza decît în con
dițiile în care se instituie și obli
gația precizării exacte a termenelor 
de livrare.

Realizarea unui circuit economic sănătos, scurtarea ciclului producție- 
marfă-bani trebuie să pornească de la eliminarea irosirii resurselor in 
produse inutile societății, a producției de dragul producției, a produselor 
executate de mîntuială, necorespunzătoare calitativ. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolac Ceaușescu, nu trebuie să producem numai pentru a da 
de lucru unor intreprinderi, nu trebuie să trimitem materiale in între
prinderi să Ie stocheze numai pentru a asigura ca acestea să funcționeze 
sau pentru a realiza valoarea producției-marfă.

De asemenea, in fiecare unitate economică trebuie analizate cu simț 
de răspundere ritmicitatea producției, asigurarea mijloacelor de transport, 
precizia termenului de livrare și toate celelalte cauze care intîrzie li
vrările. producind perturbații în lanț în circuitul productiv. Stocurile su
pranormative de produse finite constituie un balast greu pentru econo
mia națională, fiecare colectiv de oameni ai muncii fiind dator să acțio
neze energic pentru eliminarea lor.

Eugen RADULESCU
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obiectiv esențial al predării științelor sociale
ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL ALBA

...Lecții de istorie, de economie politică, de filozofie — lecții de științe 
sociale. Discipline școlare prin excelență formative, menite să contribuie la 
însușirea unui bogat bagaj de noțiuni și cunoștințe social-politice. la în
țelegerea obiectivelor acțiunii revoluționare a partidului, la integrarea ac
tivă a tinerilor in viața politică și social-economică a țării. Din perspec
tiva unei asemenea cerințe am solicitat unor cadre didactice de specia
litate din două bine cunoscute școli ale municipiului Alba lulia — liceul 
militar .,Mihai Viteazul" și liceul „Horea. Cloșca și Crișan“ — opinii cu 
privire la, preocupările pentru perfecționarea predării științelor sociale.

Documentele de partid - 
organic integrate în lecții

Alba lulia, respectiv în întreprinde
rile „Porțelanul", „Ardeleaha", de 
covoare și mecanică. La întreprin
derea ..Porțelanul" s-a desfășurat 
lecția privind costurile de producție: 
urmind fluxul tehnologic, urmărind 
cheltuielile materiale, consumurile de 
energie și combustibil, elevii au pu
tut înțelege mai bine nu numai cum 
se calculează costurile de producție, 
dar și unde se poate acționa mai 
eficient pentru reducerea lor. Ace
luiași obiectiv al. dezvoltării gîn- 
dirii economice a elevilor i-a fost 
consacrată și lecția desfășurată la 
întreprinderea de covoare din Alba 
lulia avînd ca temă : elementele 
componente ale procesului de

producție. Lecția a fost astfel con
cepută incit să lămurească foar
te exact ce sint obiectele muncii, 
mijloacele de muncă, forța de mun
că etc. și. totodată, să evidențieze ro
lul introducerii progresului tehnic în 
sporirea productivității muncii, ra
portul dintre calitatea forței de mun
că și eficienta economică, Însemnă
tatea organizării științifice a pro
ducției. A fost o pledoarie temeinică 
pentru 
tehnică 
zare a 
spiritul
terialelor, materiilor prime și ener
giei, in utilizarea timpului de lucru.

Una dintre ideile esențiale subli
niate de interlocutorii noștri a fost 
aceea a integrării organice în lecții 
a documentelor de partid, a ideilor și 
tezelor de mare valoare principială 
și practică cuprinse în opera teore
tică a secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, In
tegrare care nu este înțeleasă doar 
ca o simplă referire la un anumit 
document de partid sau de redare a 
unui citat, ci este concepută ca o 
tratare a subiectului în spiritul și 
prin prisma aprecierilor formulate in 
aceste documente. Astfel, ne spunea 
tovarășa Eugenia Nanu. de la liceul 
militar -„Mihai Viteazul", in tra
tarea problemei dezvoltării econo
miei naționale în etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, au fost subliniate o serie de 
idei reliefate la Plenara C.C. al 
P.C.R. din octftmbrie 1987 privitoare 
la cerințele valorificării la un inalt 
nivel calitativ a bazei tehnico-mate- 
riale făurite în anii socialismului în 
țara noastră, ale sporirii eficienței 
economice a întregii activități, prin 
creșterea productivității muncii, re
ducerea consumurilor materiale, 
înnoirea producției, fructificarea re
surselor refolosibile, gospodărirea ju
dicioasă a materiilor prime.

La lecția despre reflectare și con
știință, ne spunea în continua
re interlocutoarea. s-au folosit 
aprecieri din expunerea secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara 
din 1—2 iunie 1982, reluate în cu- 
vintarea rostită la Congresul al III- 
lea al educației politice și culturii 
socialiste, cu privire la o anumită 
răminere in urmă a conștiinței față 
de dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale, la cerința intensificării activi
tății politico-educative în vederea 
plămădirii profilului moral-politic 
al omului nou, făurar conștient și 
devotat al societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Lecția consacrată 
proprietății socialiste a fructificat, 
de asemenea, ideea cuprinsă in do
cumentele de partid, potrivit căreia 
aceasta reprezintă factorul hotăritor 
al' progresului și propășirii țării, te- 

■ melia înaintării neabătute a patriei 
socialiste pe calea bunăstării și civi
lizației socialiste. In acest context, 
s-a relevat marea îndatorire ce revi
ne oamenilor muncii de a păstra ca 
lumina ochilor1 și de a spori necon
tenit proprietatea obștească-, de a în
tări spiritul de ordine și disciplină.

istoria eroicăMîndria pentru
a poporului, mîndria pentru mărețele 

înfăptuiri ale prezentului

Legătura cu viața - sursă de prospețime 
a lecțiilor

Experiența întilnită în cele două 
licee alba-iuliene relevă faptul că 
legarea lecțiilor de științe sociale de 
viață, ancorarea lor în realitățile eco- 
nomico-sociale ușurează structurarea 
ansamblului de noțiuni, concepte, 
idei și legități cu care se operează 
in acest domeniu, facilitează recep
tarea mai profundă a mesajului edu
cativ al lecțiilor. La liceul „Horea, 
Cloșca și Crișan", după cum ne re
lata tovarășa lulia Ilioasa, elevii au 
efectuat — în perioada practicii de

producție în atelierele școlii — anali
ze privitoare la costurile de produc
ție ale unor sortimente ce se rea
lizează aici, ceea ce a făcut ca 
lecția cu tema respectivă să poată 
porni de la elemente și date bine cu
noscute de elevi, cunoștințele asimi- 
lîndu-se astfel mai ușor.

La liceul militar .,Mihai Viteazul" 
s-a mers chiar cu un pas mai de
parte, realizindu-se mai multe lecții, 
cu deosebire cele cu caracter reca
pitulativ, in unități economice

Cadre didactice care predau isto
ria in cele două licee ne-au relatat 
pe larg despre preocupările de a face 
bine cunoscute dimensiunile eroice 
ale trecutului nostru național, de a 
evidenția adevărul că tot ceea ce s-a 
realizat de-a lungul veacurilor a ce
rut românilor neasemuit efort, adîn- 
că dragoste de țară, multe sacrificii, 
că generațiile de azi sint datoare 
să-și asume misiunea de a duce mai 
departe ștafeta muncii pentru țară. 
Profesoara Letiția Loghin, de la liceul 
militar ,,Mihai Viteazul", și profeso
rul loan Pioariu. de la liceul „Horea, 
Cloșca și Crișan", ne-au vorbit des
pre preocupările de a spori valoarea 
formativă a lecțiilor prin preda
rea acestora în săli ale Muzeului 
Unirii; cu asemenea ocazii. elevii 
au putința să cunoască, in profunzi
me, mărturii istorice care au darul 
să deschidă perspective noi înțele
gerii unor evenimente istorice, așa 
cum s-a înțimplat cu lecțiile privi
toare la revoluția de la 1848 sau la 
Marea Unire din 1918, cînd expona
tele prezente in sălile respective ale 
muzeului i-au ajutat pe elevi să 
priceapă mai bine rolul hotăritor al 
maselor populare in derularea chior 
două evenimente, faptul că unirea 
românilor avea nu numai adinei ră
dăcini istorice, ci și un suport de ne
clintit în voința și fapta întregu
lui popor. Elevi din cele două licee 
au luat parte la cercetările de 
specialitate întreprinse pe șantie-. 
rele arheologice din județul Alba, 
participind așadar la scoaterea la lu
mină'a vestigiilor dăinuirii neîntre
rupte a poporului nostru în vatra 
străbună, a civilizației originale fău
rite pe acest pămint de-a lungul 
veacurilor. Numeroase locuri și mo
numente istorice din județ au consti-

Aspect de la Liceul industrial Sebeș, județul Alba Foto : Agerpres

tuit 'ambianța propice în care s-au 
desfășurat interesante manifestări 
politico-educative ale elevilor, ppe- 
cum cele de la celula lui Horea, de 
la monumentul martirilor din 1784 
de pe Dealul Furcilor, din sala Uni
rii și de la statuia Iui Mihai Vitea
zul. >

Notabile sînt și preocupările pen
tru cunoașterea mărețelor Înfăp
tuiri din anii socialismului. cu 
deosebire a celor din anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". vizind plămădi
rea unor puternice simțăminte 
mîndrie patriotică pentru forța 
creație istorică a poporului condus 
de partid. La liceul militar .,Mihai 
Viteazul", reliefîndu-se justețea poli
ticii de investiții a partidului și sta
tului nostru, s-a pornit de la recentul 
moment al inaugurării, in prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu și a to
varășei' Elena Ceaușescu. a ansam
blului feroviar și rutier de poduri 
dunărene din zona Fetești — Cerna
vodă și a Canalului Poarta Albă — 
Midia-Năvodari,. prilej de a reme
mora și alte construcții impunătoa
re ale ultimilor 22 de ani, construc
ții care nu o dată au modificat în
săși geografia tării. In lecții sint. de 
asemenea, operativ integrate conclu
ziile și învățămintele reieșite dintr-o 
serie de excursii tematice pe trasee 
istorice, in cursul căror se evocă mo
mente și personalități de seamă ale 
trecutului național și. deopotrivă, se 
evidențiază transformările radicale 
petrecute în anii noștri și pe melea
gurile Albei, noul chip al străvechi
lor sale așezări, necontenita sporire 
a puterii lor economice.

însemnările de față, reliefind preo
cupări menite a spori forța de in- 
riurire a lecțiilor de științe sociale, 
contribuția lor la formarea unor pu
ternice simțăminte patriotice, a unor 
forme convingeri revoluționare, se 
doresc o pledoarie pentru ca aseme
nea experiențe valoroase să fie popu
larizate și cunoscute intr-o măsură 
mai mare decît pină acum.

pregătirea profesională și 
inaltă, pentru buna organi- 

fluxurilor productive, pentru 
gospodăresc în folosirea ma-

Imagine de la Muzeul județean Vaslui Foto : E. Dichiseanu

pentru partid"
Imn studențesc pentru țară,

de 
de

Silviu ACHIM

evocare emoționantă, 
patetică a paginilor de 
aur ale istoriei patriei, a 
etapelor prin care a trecut 
dezvoltarea acesteia in 
ultimele decenii... O im
presionantă rememorare a 
luptei eroice ă partidului, 
a corpuniștilor pentru 
dreptate socială și liberta
te națională, pentru trium
ful ideilor 
comuniste 
formarea 
societății... 
Înviorare 
împletirea 
sul și cu dansul, precum și 
cu expresivitatea unor
inspirate proiecții — a
măreției epopeii naționale 
actuale, a-grandioaselor în
făptuiri 
șantiere, 
din institute 
mint și cercetare, reliefind, 
o data cu performantele 
constructive, cu eroismul 
munSii contemporane, și 
rolul tinerei generații.

...O manifestare 
ternic devotament 
cel mai iubit fiu 
porului, secretarul 
al partidului. 
Nicolae Ceaușescu. O caldă 
omagiere a contribuției 
excepționale pe care a 
avut-o, din adolescență, la 
lupta comunistă, a rolului, 
său decisiv în elaborarea 
și înfăptuirea politicii de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate... Cuvinte de aleasă 
recunoștință pentru to
varășa Elena Ceaușescu, 
personalitate proeminentă 
a vieții politice și științi
fice. pentru contribuția sa 
deosebită la dezvoltarea 
științei, invățămintului și 
culturii.

Sint acestea aspectele 
dominante, transfigurate

și idealurilor 
și pentru trans- 
revoluționară a 

O concludentă 
artistică — prin 
muzicii cu ver

de pe vastele 
din laboratoare, 

de invăță-

de pu- 
față de 
al po- 

general . 
tovarășul

cu puternică sensibilitate 
și autentică trăire de con
știință. în spectacolul „Imn 
studențesc pentru tară, 
pentru partid", conceput in 
cinstea Conferinței Națio
nale a Partidului Comu
nist Român și a aniversă
rii a 40 de ani de ia pro
clamarea Republicii, orga
nizat la Opera română de 
către Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din Centrul uni
versitar București, cu Spri
jinul Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și al 
Ministerului Educației și 
Învățămîntului.

La reușita manifestării 
au contribuit și momentele 
de artă susținute de co
ruri („Gaudeamus", al Con
servatorului de muzică 
din București, „Armonia", 
al Institutului politehnic 
din Iași, „Intermezzo", al 
Casei de cultură a studen
ților din Cluj-Napoca, de 
formațiile Facultății ' de 
medicină din Craiova și 
ale Universității din Bucu
rești) și de către alte 
grupuri corale, muzicale și 
coregrafice. S-a făcut re
cunoscută și dăruirea stu
denților de la I.A.T.C. 
sau a celor de la Conser
vator — in cadrul unor 
inspirate montaje literar- 
muzicale. O impresie deo
sebită a făcut-o „irumpe
rea" în scenă a ansamblu
rilor folclorice ale caselor 
de cultură ale studenților 
din București, Cluj-Napo
ca. Iași, Timișoara. Evolu
țiile cuceritoare,, varietatea 
ritmurilor, via și rafinata 
policromie a costumelor, 
plasticitatea desfășurărilor 

străvechi. t, ^i-.

Perfecționarea mecanismului economico-financiar
(Urmare din pag. I)
dăunează dezvoltării armonioase a 
economiei și intregii societăți. Tre
buie înlăturate subiectivismul și 
mulțumirea dc sine, care duc la în- 
gimiare și nesocotirea realității. Stu
dierea temeinică a vieții, a fenome
nelor noi constituie principala 
rință, absolut obligatorie, a 
juste conduceri și planificări a 
nomiei".

Este meritul 
partidului, al 
Nicolae Ceaușescu, faptul că, încă 
de la Congresul al IX-lea, a fun
damentat o nouă viziune cu privire 
la eficienta economiei naționale, 
care se bazează pe abordarea ei 
multisectorială și multifactorială, nu 
numai la nivelul sistemului global, 
ci și la nivelul fiecărei unități eco
nomice, fiecărui factor de producție, 
pe fiecare produs și loc de muncă. 
Pe baza hotăririlor Congresului al 
IX-lea al P.C.R.. Conferința Na
țională din 1967 a adoptat un sis
tem de măsuri de perfecționare a 
conducerii și planificării economiei 
naționale în concordanță cu noile 
exigențe ale dezvoltării economico- 
sociâle, creindu-se premisele pentru 
înlăturarea fenomenelor de centra
lism excesiv, a îngrădirilor adminis- 
trativ-birocratice. pentru acordarea 
unor largi atribuții unităților eco
nomice in fundamentarea propuneri
lor de plan, in organizarea activi
tății de realizare a sarcinilor ce re
vin .în planul general de dezvoltare 
a societății. Aceste măsuri au ridi
cat pe un plan superior problemele 
eficienței economice in strînsă legă
tură cu organizarea, planificarea și 
conducerea economiei la nivel de 
întreprindere, centrală, minister și 
unități teritorial-administrative.

în concordanță cu strategia făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și ca o condiție de bază 
pentru a asigura trecerea la o nouă 
calitate în întreaga activitate eco- 
nomico-socială. la inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a fost adopta
tă, în martie 1978, „Hotărirea cu 
privire la perfecționarea conducerii 
și planificării economico-financiare", 
al cărei scop era, după cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „de a 
pune în concordanță cadrul organi
zatoric democratic cu mecanismul 
economico-financiar, astfel ca me
todele de planificare și conducere să 
deschidă drum larg manifestării 
neingrădite, active a tuturor orga
nelor colective pe care le-am creat, 
a inițiativelor maselor de oameni ai 
muncii", pornind de la principiul 
Îmbinării reglării directe și unitare.

ce- 
unei 
eco-

alincontestabil 
tovarășului

pe baza planului național unic, a 
întregii activități economico-sociâle 
cu autonomia economico-financiară 
a unităților administrative și de 
producție, cu principiul autocondu- 
cerii socialiste, cu autogestiunea în
treprinderilor.

f'ractic, măsurile adoptate de 
partid așază conducerea intregii 
activități economico-sociâle pe baza 
principiului centralismului democra
tic, întărind principiul autoconduce- 
rii, care sa ducă la creșterea răs
punderii, a puterii de decizie și 
acțiune a organelor locale, a centra
lelor și Întreprinderilor, veghind 
însă și acțiomnd pentru înlăturarea 
oricăror tendințe anarhice, de inte
rese înguste, locale, de Încălcare a 
legilor și hotăririlor obligatorii pen
tru toate organele de partid și de 
stat. Prin acestea, în 1978, s-a creat, 
așa cum aprecia secretarul general 
al partidului, doar cadrul juridic, 
economic și financiar corespunzător; 
nimeni nu trebuie să se aștepte la 
minuni doar prin însăși adoptarea 
acestor hotărîri. Pentru ca ele să 
dea rezultatele pe care le dorim, 
trebuie să acționăm cu toată fermi
tatea în vederea transpunerii lor 
rapide și în cele mai bune condiții 
in viață.

în condițiile noului mecanism 
economico-financiar, trecerea de la 
dezvoltarea extensivă la dezvoltarea 
intensivă a economiei naționale im
pune în mod obiectiv înfăptuirea 
autoconducerii socialiste, autogestiu- 
nii economico-financiare, sporirea 
rolului bugetelor de venituri și chel
tuieli în activitatea Întreprinderilor. 
Astfel este necesară creșterea in 
continuare a rolului finanțelor și 
creditului, a organelor financiar- 
bancare în crearea și utilizarea be
neficiilor, consolidarea echilibrului 
financiar al economiei, în asigurarea 
unei circulații monetare sănătoase, a 
puterii de cumpărare a monedei na
ționale, îmbunătățirea raportului 
dintre leu și alte valute.

Exigențele procesului de perfecțio
nare a mecanismului economico- 
financiar au impus noi măsuri pri
vind perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, care au în ve
dere îmbunătățirea, in continuare, a 
activității de planificare a economiei 
naționale, stabilindu-se cu mai multă 
exactitate . răspunderile ce revin în 
acest domeniu Comitetului de Stat 
al Planificării, ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, cadrelor 
de conducere, tuturor oamenilor 
muncii.

Miezul noului mecanism econo
mico-financiar se constituie, așadar, 
prin sporirea eficienței economice.

acțiune căreia îi este subordonată 
întreaga mișcare planicâ a econo
miei naționale in ansamblu și a fie
cărui subsistem in parte. Astfel, s-a 
realizat saltul revoluționar de la 
teoria și practica Întreprinderilor cu 
pierderi planificate la eficiența fie
cărui produs și activități economice, . 
a fiecărui factor de producție. Spo
rirea eficientei economice este cri
teriul de corelare a dinamismului cu 
stabilitatea în cadrul procesului de 
perfecționare a mecanismului de 
funcționare a economiei naționale. 
In condițiile dezvoltării intensive, 
mecanismul economic asigură pu
nerea in funcțiune și armonizarea 
intereselor economice personale, co
lective și generale, pe baza unui 
sistem de priorități obiectiv-deter- 
minate pentru fiecare etapă a edifi
cării socialiste și in conformitate cu 
exigentele legii economice fun
damentale de dezvoltare a socialis
mului.

In actuala etapă de dezvoltare pe 
baze preponderent intensive a. eco
nomiei noastre naționale, înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XHl-lea al P.C.R. impune — cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— ca în continuare să fie adoptate 
măsuri hotărilc pentru perfecțio
narea conducerii și planificării, pen
tru buna funcționare a cadrului 
democratic creat — expresie a de
mocrației muncitorești revoluționa
re. | In această perspectivă. este 
nevoie de o schimbare'radicală a 
concepțiilor în domeniul financiar și 
al eficienței activității economice, 
astfel incit să facem un salt revolu
ționar de aceeași forță și profunzime 
cu‘ cel realizat în știință și tehnică. 
Este meritul secretarului general al ’ 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a fi conceput 
și înfăptuit, pe baze științifice, 
realiste și originale, noul mecanism 
economic ca formă conștientă de 
manifestare a noii calități a oame
nilor muncii in cadrul autoconduce
rii și autogestiunii economico-finan
ciare a unităților economice și admi- 
nistrativ-teritoriale, mecanism care 
trebuie să fie aplicat cu fermitate și 
perfecționat in contextul strategiei 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, pe temelia trai
nică a întăririi continue a proprie
tății socialiste. Apropiata Conferință 
Națională a partidului va înscrie un 
nou moment în desfășurarea acestui 
proces revoluționar, de mare com
plexitate și de lungă durată.-

Conf. dr.
Gheorghe CIU1BEA

care iși manifestă patrio
tismul în primul rînd prin 
abnegația în studiu, prin 
strădania lor de a acumu
la cunoștințe care să ii fa
că utili proceselor de edi
ficare actuală, sint, tot
odată, demni continuatori 
și păstrători ai tradiției. 
Prin cintece izvorite din 
adincul conștiinței colec
tive și din adîncul sufle
tului, prin tulburățoare re
citări, prin dansuri înari
pate, prin coruri solemne 
și prin vibrația aparte a 
unor poeme de cea mai 
aleasă simțire s-a dat glas, 
pe sute de „voci", senti
mentelor profunde față de 
patria socialistă, angajării 
fierbinți de a contribui și 
mai departe la consoli
darea și lărgirea cuceriri
lor ei revoluționare. Spec
tacolul formațiilor artistice 
laureate ale 'Festivalului 
artei și creației studen
țești. integrat Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei", a ilustrat elocvent 
optimismul, vocația de stu
diu și muncă, romantismul 
revoluționar ce caracteri
zează tînăra generație. Sen
timentele de 
triotism s-au 
„odă păcii", 
hotărîrii de a 
sănătatea Pămîntului", 
a lupta pentru triumful pe 
glob al forțelor rațiunii, 
forțe in numele cărora po
porul nostru s-a pronunțat 
în atîtea rînduri. prin gla
sul secretarului general al 
partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Totodată, spectacolul, în 
ansamblul său. a avut da
rul de a reaminti — prin 
grandoarea și prin strălu- 

....... ......, ,,, ,fl(rea sa-.-r- bogăția țalente- 
cpiprioPftHVlare,, ^; rțp, , lor,,artistice ale studenților,
tat că studenții de modul armonios în care. în

profund pa- 
împletit cu o 
cu afirmarea 
apăra „viața, 

de

cadrul atît de stimulator 
creat de Festivalul națio
nal „Cintarea României", 
ei imbină descifrarea legi
lor naturii și societății, a- 
dincirea științelor, cerceta
rea și creația în domeniile 
pentru care au optat cu 
creația artistică.

Cu acest prilej a avut 
loc și vernisajul unei „Ex
poziții de afiș politic" — 
organizată 
U.A.S.C.R. 
cu Uniunea 
tici. Au fost 
ce s-au făcut remarcate cu 
ocazia concursului de afiș 
politic consacrat Conferin
ței Naționale și împlinirii 
a 40 de ani de la procla
marea Republicii (un con
curs la care au participat 
studenți de la I.A.P. Bucu
rești, de la I.A.P, Cluj-Na
poca sau de la secția de 
arte plastice a Conservato
rului din Iași). Pe simeze 
s-au mai aflat însă și lu
crări de acest gen con
cepute de membri ai cen
trelor universitare din Ti
mișoara. Craiova etc. Toa
te lucrările selectate s-au 
recomandat ca merituoase 
încercări de a realiza — 
prin originalitatea concep
ției și execuției, prin de
sen. prin expresivitatea cu
lorii și mai ales prin va
loarea plastică a unor grăi
toare simboluri — adevă
rate embleme ale transfor
mărilor revoluționare din 
ultimele decenii, ale 
tații poporului în 
Partidului Comunist 
mân. ale voinței de 
strucție specifice 
timp, ale stării de 
tonice, entuziaste care ca
racterizează tineretul stu
dios al țării.-r..mt'.iibpp lolrwiși

N. STANCU

Chipul nou al patriei în lucrările
artiștilor plastici amatori

Celui ce urmărește manifestările 
artiștilor plastici amatori i se im
pune ca un adevăr de 
laptul că atit realitățile 
tre social-economice. cit 
nou al patriei socialiste 
multora din creațiile de 
teme de reală forță emoțională. Căci, 
așa cum ne-au demonstrat-o edițiile 
succesive 
„Cîntarea 
mânească 
nelimitat 
toare chemate să contribuie și prin 
mijlocirea limbajului artistic la for
marea unor conștiințe pe măsura 
vremurilor pe care le trăim. In 
acest sens, la cel de-al III-lea Con
gres al educației politice și culturii 
socialiste, adresindu-se oamenilor de 
artă și cultură din toate domepiile, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Avem nevoie de noi opere, 
de muzică revoluționară și patrio
tică, de noi opere de artă plastică, 
opere care să redea activitatea uria
șă desfășurată pe întreg cuprinsul 
patriei «noastre".

Inspirindu-se din aceste mari 
realități, creația artiștilor amatori a 
urmărit traiectorii extrem de varia
te, capabile să exprime bogăția 
preocupărilor, răspunsul lor la idea
lurile etice și de frumos ale socie
tății a căror parte vitală sînt. A*ce-  
eași atitudine deopotrivă generoasă 
și militantă însoțește lucrări ce au 
drept subiect variatele aspecte aie 
realităților investigate, fie că sînt 
evocate imagini cu valoare simbo
lică din viața constructorilor socia
lismului sau ale luptei pentru pace, 
aspecte semnificative ale muncii 
desfășurate în industrie sau pe vaste 
terenuri agricole.

„Nicicind cultura noastră, veche 
și cunoscută ca frumusețe în lumea 
întreagă, nu și-a rostit cu atîta tărie 
existența — ne spunea Vasile Pari- 
zescu, președintele Asociației artiști
lor plastici amatori ; nicicind stimu
larea, întrecerea spirituală ale echi
pelor de teatru sau corale, ale plas- 
ticienilor de pe meleagurile întregii 
noastre patrii nu au avut un răsunet 
mai puternic ca în zilele 
cind Festivalul 
României" — i 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului — a mo
bilizat mii. zeci de mii de forțe" 
artistice, științifice și tehnice să iasă 
la lumină și să demonstreze, încă o 
dată, că natura darnică a țării a 
creat un popor cu mari talente".

Activitatea artiștilor amatori bucu- 
reșteni s-a concretizat în numeroase 
acțiuni care s-au bucurat de multă 
prețuire. Salonul de pictură, sculp
tură și grafică deschis in pavilioa
nele parcului Herăstrău. Salonul de 
artă decorativă organizat la Galeria 
de artă a asociației sau recentul 
Salon anual al artiștilor amatori din 
municipiul București, manifestare 
dedicată Conferinței Naționale a 
partidului și aniversării a 40 de ani 
de la proclamarea Republicii, s-au 
remarcat prin diversificarea ariei 
tematice, prin sporirea numărului 
de lucrări care și-au propus o in
vestigare atentă, sensibilă a unui 
timp și spațiu specifice României de 
azi. Sînt 'lucrări care constituie răs
punsul artiștilor amatori față de ce
rințe clar formulate în documentele 
noastne de partid și de Stat, de a 
ilustra tot ceea ce reprezintă fru-

necontestat 
vieții noas- 
și' peisajul 
au oferit 

pină acum

ale Festivalului național 
României", societatea ro
de astăzi oferă un teren 
de afirmare forțelor crea-

noastre,
1 național „Cîntarea 
valoroasă inițiativă a

de Consiliul 
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A
musețe și aspirație spre frumos și 
inalt în realitățile țării noastre.

Discuția noastră cu cițiva dintre 
artiștii amatori care au lucrat pe 
traseele noilor construcții bucu- 
reștene sau in centre importante aie 
industriei și agriculturii românești, 
în cadrul unor tabere de creație a 
pornit tocmai de la sublinierea ideii 
că, in condițiile contemporaneității, 
artistul este un martor și în același 
timp și un cronicar al vieții desfă
șurate pe tot cuprinsul țării, că 
preocuparea pentru sublinierea nou
lui peisaj al patriei, pentru reali
zarea unor lucrări de intensă vibra
ție este o preocupare comună și 
constantă. In ceea ce privește activi
tatea artiștilor amatori, sint preocu
pări care completează și adesea echi
librează activități direct productive, 

. ca forme ale autoconstrucției plurale, 
spațiul 
in di- 

reflectării peisajului nou al 
spunea

care întregesc și animă 
social. „Preocupările noastre 
recția '' 
patriei sînt mai vechi — ne .. 
profesorul Mircea Ionel. In luna mai 
am avut deschisă la Galeriile de la

Herăstrău o expoziție intitulată „Pei
sajul românesc", în care expuneau 
mulți dintre colegii noștri. La sediul 
asociației, la începutul lunii iunie, 
de asemenep a avut loc o masă 
rotundă pe marginea unei expoziții 
colective care cuprindea peisaje. 
Personal, am avut de curind o ex
poziție deschisă la Teatrul Foarte 
Mic, care se chema „Coboară incet 
anotimpurile". Nevoia de peisaj a 
omului contemporan mi se pare im
portantă, Nu mă refer doar la. cei 
ce pictează, ci și la vizitatori. An 
de an, vizitatorii se apleacă parcă 
tot mai mult asupra acestui gen. 
Schimbările aduse de anotimpuri, 
zăpezile dintîi, primele flori sint 
motive apropiate de sensibilitatea 
omului. Sintem un popor pornit de 
la poale de Carpați și parcă mereu 
ceva ne cheamă spre acest peisaj. 
Imaginile lui ie Intîlnim in multe 
din locuințele contemporane. Cred 
că din acest punct de vedere ar fi 
bine ca in casele oamenilor să existe 
lucrări frumoase, de calitate, depar
te de acele manifestări de kitsch, cu 
lebede și sălcii pletoase, care-și mai 
fac apariția uneori".

„Cunoaștem cu toții istoria peisa
jului pină a ajunge să aibă auto
nomie. să fie subiect de sine stătă
tor. adăuga inginerul Petre Moțiu. 
Sintem beneficiarii unei situații deo
sebite. Peisajul de azi, pentru noi, 
cei care încercăm să fim creatori, 
nu mai reprezintă doar dealuri, văi 
și muncele. Peisajul, ca tematică, a 
cunoscut o mare extensie. Dacă la 
Început 
reâscă, 
duri de 
Sintem
de peisaj.
imaginile de industrie erau extrem 
de rare. Acum, creatorii au intrat 
in hale de uzină, pe șantierele me
troului. Aria tematică este cu mult 
mai largă. Nu mai trebuie să facem 
excursii lungi ca să căutăm mestea
cănul sau dealul. Avem la îndemînă 
alternative de care ar trebui să 
profităm mai mult. Stau aproape de 
Dîmbovița, de centrul civic, cu toții

el Însemna priveliște pito- 
acura a coborît in străfun- 
mină. a intrat in fabrici, 
beneficiarii unui gen nou 

La sfîrșitul secolului.

«

ne aflăm aproape de metrou. De ce 
nu ne-am opri mai mult asupra lor ? 
Taberele de creație organizate in 
municipiul București, pe șantierele 
noilor construcții, pe traseul Dîmbo
viței, Ia Ciurel, in centrul adminis
trativ au dus la acumularea unor 
lucrări care vor alcătui în luna ia
nuarie o expoziție specială."

Strădania unor oameni de profe
siuni și formații diferite de a con
tura cu ajutorul culorii și liniei su
biecte care le stau aproape de suflet, 
subiecte în cadrul cărora desigur 
locul prim îl ocupă peisajul generos 
al Bucureștiului contemporan, s-a 
concretizat in lucrări pe care le 
reunește aceeași atmosferă luminoa
să, aceeași bucurie a culorii. „Emo
țional, simt aceeași satisfacție cind 
reușesc să rezolv o problemă de ma
tematică sau să înving o dificultate 
de ordin plastic, afirma loan Cezar 
Corfei, șef de lucrări la I.P.B. Pei
sajul e o școală serioasă, și nu în- 
tîmplător marii inovatori ai picturii 
moderne au fost și peisagiști. Nu e 
deloc ușor să faci up peisaj. Am

In

avut o expoziție personală la Tea
trul Foarte Mic, in care îmi propu
neam ca aspecte ale naturii să fie 
subiecte de meditație plastică. 
M-am aplecat asupra unor elemente 
foarte simple, încercînd să prind în 
lucrările mele ceva din caracterul 
specific al pămîntului românesc,
componența noțiunii de patriotism 
intră mîndria față de realitățile noi 
și frumoase care ne înconjoară. Asta 
implică însă și valorificarea lucru
rilor vechi și permanente de pe 
acest pămînt. Sint puține țări în 
lume care să aibă o asemenea va
rietate de peisaj cum are România. 
Pentru mine, acest peisaj înseamnă, 
și aprecierea unor lucruri vechi ale 
pămintului, cum ar fi casele țărănești 
care și-au păstrat peste ani frumu
sețea. Este impresionant felul in 
care cei vechi știau să‘ se integreze 
in natură. Cred că asta poate con
stitui un prilej de meditație și pen
tru contemporani in privința valori
ficării specificului național și natu
ral ce ne înconjoară".

„Te poți apropia cu dragoste de 
orice aspect al peisajului românesc 
— ne spunea economistul Ladislau 
Skultety. Pămintul românesc are o 
frumusețe, o lumină deosebită. Am 
lucrat și în străinătate și cîtâ vreme 
am fost plecat mi-a fost atit de dor 
de pămîntul țării. Cu aceeași înțele
gere. cu aceeași dragoste m-am 
apropiat de noua imagine a, riului 
Dimbovița. Deși lucrarea mea a pri
mit premiul întii. nu o consider încă 
o ratișită. Am vrut să exprim multe, 
dar pentru asta ar trebui să mun
cesc mai mult, ctș mai multă asidui
tate. îmi place portretul, dar și pei
sajul mi-a oferit multe satisfacții. 
Nu e un subiect ușor. Important 
este să te apropii de motiv cu dra
goste, cu căldură, să nu fii niciodată 
mulțumit cu ceea ce ai realizat".

Dacă pictura a însemnat în foarte 
multe din lucrările Salonului anual 
al artiștilor amatori prilej de abor
dare. uneori in chip insolit, a prive
liștilor naturii, trebuie să remarcăm 
că multe din compozițiile inspirate 
de noul peisaj bucureștean au căi-

dura unei reîntilniri cu viața, cu 
acea viață artistică pe care numai o 
măiestrie atent cucerită o poate asi
gura unei lucrări de calitate. Le 
revine acestor lucrări la fel de difi
cila și atit de necesara misiune de 
a educa, de a modela conștiințe, de 
a forma omul de miine al societății 
comuniste. „Sint de profesie lăcătuș, 
afirma 
treizeci 
uneltele 
multe 
orașe, 
aduc 
drum 
de la 
de mult imaginea unei fabrici incit 
am coborît din autobuzul in care mă 
aflam si am. rămas acolo să o pictez. 
Trebuie să vă spun că lucrarea a 
fost bine primită și chiar premiată".

„Cred că în lucrările noastre, 
inspirate de peisajul românesc, tre
buie să ne ferim de facil, afirma 
tehnicianul proiectant A'ndrei Damo, 
Peisajul, ca problematică de ordin 
artistic, nu este un lucru ușor. Ca, 
de altfel, orice altă temă inspirată 
de realitățile contemporane. Pe ur
mele cunoscutei teorii susținute de 
Blaga, aș îndrăzni să spun că ochiul 
care privește și sintetizează imagi
nea trebuie să fie românesc. Nu cred 
că pentru asta trebuie să pictezi 
neapărat numai dealuri. Peisajul ro
mânesc iți poate oferi pretutindeni 
stări emoționale foarte puternice".

Există numeroase imagini de o 
poezie sobră, austeră, imagini pline 
de sensibilitate nuanțată, care au 
forța unor sinteze legate de realită
țile societății noastre, de gindirea și 
sensibilitatea contemporană. Refe- 
rindu-se la ele, Vasile Parizescu 
menționa „marile realizări ale zile
lor pe care le trăim, teme privind 
transformarea 
București 
moașe și 
Europei, 
șantierul 
mărețele 
civic, munca plină de abnegație și 
incrîncenare a tuturor celor ce mun
cesc la aceste mari obiective care 

- vor face fala adestor ani 
eroici".

„Sint sculptor, adăuga 
Torni Liviu. Pentru mine, 
seamnă ambianță, loc de 
a sculpturii. Mi se pare că preocu
pările noastre pentru integrarea 
sculpturilor in peisaj sint încă foarte 
mici. Se acordă o atenție mare mo
numentelor, dar eu cred că am 
putea înfrumuseța peisajul citadin 
și cu lucrări de mai mică anvergură. 
Sau chiar cu lucrări care, aparent, 
par lipsite de importanță. Mă gin- 
desc că un parc pentru copii ar pu
tea fi dotat cu puncte de atracție 
realizate de sculptori. Sint multe 
asemenea tipuri de lucrări, cum ar 
fi o scară. o balustradă, lucruri 
simple și utile care ar putea fi pro
iectate de sculptori".

Subliniind ideea că o lucrare de 
artă nu este decît un sistem de sem
ne a cărui semnificație vine din cel 
mai vast context în care ea se în
scrie —"anume realitatea înconjură
toare — o concluzie se impune de 
la sine : aceea a deosebitei răspun
deri, deopotrivă sociale și profesio
nale, implicate In orice act creator.

Gheorghe Lăiniceanu. Sint 
de ani de cind încerc șl 
picturii. Am participat la 

tabere, am văzut numeroase 
peisaje care m-au uimit. îmi 

aminte că anul trecut, în 
spre Comandău, spre tabăra 
Moinești, m-a impresionat atit

minunatului nostru 
Intr-una din cele mai fru- 
mai moderne capitale ale 
așa cum ar fi metroul, 

Dîmbovița, marile pasaje, 
construcții ale centrului

creatori si

aviatorul 
peisaj în- 
amplasare

Marina PREUTU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a vizitat ieri mari unități economice din Capitală

IN CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)
tre constructoare de mașini. Subli
niind că a constatat cu satisfacție o 
serie de rezultate bune în îndepli
nirea planului, de preocupări și 
realizări în direcția îmbunătățirii ca
lității produselor, secretarul general 
al partidului a arătat, totodată, că 
sint unele rămineri în urmă în acti
vitatea de producție. In acest sens 
a cerut să se acționeze, in conti
nuare. cu toate forțele, pentru recu
perarea restanțelor înregistrate la 
anumite produse, pentru îndeplinirea 
într-un termen mai scurt și in cele 
mai bune condiții a programelor de 
dezvoltare a capacităților de produc
ție a motoarelor, a compresoarelor. 
adoptarea unor tehnologii de inaltă 
productivitate in toate sectoarele, a 
sarcinilor de plan prevăzute pentru 
anul în curs și pe întregul cincinal. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat. de asemenea, că a doua proble
mă principală pentru întreprindere 
este îmbunătățirea continuă a calită
ții produselor, pentru ca ele să fie 
la cel mai înalt nivel, să fie competi
tive pe plan internațional și chiar 
mai bune decit. cele realizate de fir
mele cu renume in acest domeniu din 
lume, subliniind că uzinele dispun 
de tot ce este necesar, de specialiști 
și muncitori bine pregătiți, capabili 
să atingă acest obiectiv.

Felicitind întregul colectiv pentru 
succesele obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat mem
brilor consiliului oamenilor muncii 
urarea să încheie 1987 cu rezultate 
cit mai bune, ca in noul an să mun
cească in așa fel incit să obțină cele 
mai mari realizări din istoria între
prinderii.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat mi
ilor de oameni ai muncii din între
prindere, care l-au înconjurat cu 
multă dragoste și prețuire pe tot 
parcursul vizitei. Referindu-se la 
cele discutate cu membrii' consiliu
lui oamenilor muncii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut colectivu
lui de muncitori să acționeze pen
tru înfăptuirea obiectivelor ce le 
stau în fată, a adresat din nou con
structorilor de mașini de la „23 Au
gust" cele mai calde felicitări împre
ună cu urări de noi succese în în
treaga activitate, multă sănătate și 
fericire.

în continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA DE UTILAJ 
CHIMIC „GRIVIȚA ROȘIE".

Și aici, in centrul dialogului de 
lucru purtat de secretarul general al 
partidului cu factori de răspundere, 
cu specialiștii întreprinderii s-au si
tuat probleme legate de modul cum 
se acț’onează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe luna de
cembrie și pe întregul an, pentru 
pregătirea temeinică a producției pe 
1988, pentru înfăptuirea programelor 
de organizare a muncii și moderni
zare a proceselor de fabricație, de 
ridicare a calității produselor, de 
creștere a eficientei economice a în
tregii activități.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întimpinat 
cu multă căldură de un mare număr 
de oameni ai muncii, care au ovațio
nat cu înflăcărare pentru partid și 
secretarul său general. Prin aceste 
manifestări entuziaste, cei prezenți 
au exprimat, direct și cald, bucuria 
de a se reintilni cu secretarul gene
ral al partidului, vizitele sale de lu
cru inscriindu-se de fiecare dată ca 
momente de cea mai mare însem
nătate în viata întreprinderii.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost prezentat, de către directo
rul întreprinderii. Titus Crudu, ra
portul muncitoresc al acestui puter
nic detașament al constructorilor de 
utilaj tehnologic pentru industria 
chimică și prelucrarea țițeiului. S-a 
relevat că sarcinile pe perioada care 
a trecut din acest an au fost reali
zate și depășite la toți indicatorii, 
întregul spor de producție fiind ob
ținut pe seama creșterii productivi
tății muncii.

S-a subliniat că in obținerea aces
tor rezultate o contribuție însemna
tă o are înfăptuirea măsurilor pro
gramului de perfecționare a organi-' 
zării muncii și modernizare a proce
selor de fabricație. Eficiența econo
mică a acestor măsuri s-a concre
tizat in realizarea unui spor de pro
ducție de 112.6 milioane lei. iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
32 400 lei pe persoană. Costurile to
tale de producție au fost reduse 
o dată cu consumurile materiale. S-au 
înregistrat, de asemenea, importante 
economii de combustibil și de ener
gie electrică.

Apreciind rezultatele obținute, mo
dul în care s-a acționat în între
prindere pentru realizarea acestui

Adunare cu prilejul „Zilei 
Internaționale a Drepturilor Omului"
Cu prilejul „Zilei Internaționale a 

Drepturilor Omului", joi a avut loc 
în Capitală o adunare festivă, des
fășurată sub egida Asociației Ro
mâne pentru Națiunile Unite 
(ANUROM). Asociației Tineretului 
și Studenților din România pen
tru Națiunile Unite (A.S.T.R.N.U.) și 
Asociației de Drept Internațional și 
Relații Internaționale (A.D.I.R.I.).

La festivitate a luat cuvîntul Ma
ria Bobu, ministrul justiției. care 
s-a referit pe larg la modul in care 
sint soluționate in România proble
mele fundamentale ale drepturilor 
omului, reliefind că. potrivit concep
ției profund umaniste, revoluționare 
promovate de România, de președin
tele Nicolae Ceaușescu. afirmarea 
neîngrădită și înflorirea continuă a 
personalității umane constituie țe

cinema
O „Filmul românesc — cronică vie a 
epopeii făuririi societății socialiste* *.  
Vară sentimentală: PATRIA (11 86 25) 
— 9: 11; 13; 15; 17; 19

țene, intre care Independența. Smir- 
dan, Pechea, Gohor, Movileni, Ivești 
ș.a., au fost organizate, de aseme
nea, expoziții sub genericul „Opera 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
autentică lecție de patriotism și 
Spirit revoluționar".

★
La numeroase cluburi muncito

rești, în școli și licee din județul 
Vaslui au avut loc dezbateri cu 
tema „Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind roiul ti
neretului, al organizațiilor sale în 
ampla operă de transformare revo
luționară și de edificare a societății 
socialiste iri țara noăstră", urmate 
de recitaluri de poezie patriotică. 
Un simpozion intitulat „Cunoașterea 
trecutului glorios de luptă al po
porului român — fundament trainic 
pentru dezvoltarea conștiinței poli
tice revoluționare a oamenilor mun
cii din. patria noastră" s-a desfă
șurat la întreprinderea mecanică din 
Vaslui, iar la întreprinderea de 
vigonie din Bîrlad a fost organizat un 
alt simpozion sub genericul „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epocă de mă
rețe infăptuiri în dezvoltarea multi
laterală a României". In cinstea ce
lor două mari evenimente din viața 
partidului și a țării, la Vaslui a fost 
deschisă o amplă expoziție de artă 
plastică ,,Ani de mărețe împliniri".

★
La Muzeul marinei din Constanța 

s-a desfășurat 'simpozionul intitulat 
„Activitatea revoluționară a I secreta
rului general al partidului, -tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — inalt exemplu 
de viață și de muncă". în cadrul 
simpozionului au fost prezentate pe 
larg fapte revelatoare ale activității 
revoluționare desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, rolul său 
determinant în fundamentarea poli
ticii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, in fău-. 
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate, Numeroase colective 
muncitorești de pe marea platformă 
a Portului Constanța, din unități ale 
industriei chimice din Năvodari, ale 
industriei materialelor de construcții 
din Medgidia au participat la dezba
teri privind semnificația Conferinței 
Naționale a partidului în viața țării. 
Din suita manifestărilor cu caracter 
cultural-artistic ce au loc în aceas
tă parte a țării menționăm verni
sarea unei expoziții de grafică mili
tantă și a unei expoziții de carte cu 
genericul „Pentru libertate, inde
pendență, pentru' Republică"; precum 
și spectacolele artistice și recitalu

exploatare a -podurilor de lâ Fe
tești — Cernavodă

20.50 Cu Ceaușescu-n frunte, pășim 
spre viitor (color). Versuri și cîn- 
tece patriotice

21,00 Cadran mondial. România — 
Ceaușescu — Pace

21,15 Serial științific (color). Univers, 
materie, viață. Emisiune de educa
ție materialist-științifică

21,40 Laureați ai Festivalului național 
,,Cîntarea României* (color)

21.50 Telejurnal 

sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări în norcl-e.stul țării la în
ceputul intervalului din sectorul nor
dic. Temperatura aerului /a marca o 
ușoară creștere la sfîrșitul Intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, izolat mai cobori- 
te. iar maximele, în general. între mi
nus 6 și plus 2 grade. Local ceață. în 
București : Vremea va fi rece, cu ce
rul variabil, mai mult noros la în
ceput, cînd va mai ninge. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila între minus 6 și minus 
3 grade, iar cele maxime între minus 
2 și plus un grad. Condiții de ceată.

din înlocuitori. In această perioa
dă sint tot mai solicitate magazi
nele și raioanele de galanterie, tri
cotaje. marochinărie și sport-tu- 
rism, de unde se pot cumpăra di
ferite accesorii din piele și înlocui
tori. pulovere groase. treninguri, 
hanorace, încălțăminte sport și al
tele. De asemenea, de la raioanele 
specializate de jucării se pot pro
cura, pentru a fi oferite, cU prile
jul lunii cadourilor, jocuri logice 
— educativ-colective realizate sub 
emblema „JECO".

© Vulcanul stins SCALA (11 03 72) 
-9: 11; 13: 15; 17; 19. EXCELSIOR 
(65 49 45) —19; 11; 13: 15; 17: 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17: 19
© Cetatea ascunsă : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Cale liberă : VOLGA (79 71 26) —
15: 17; 19, ARTA (213186) 15;
17: 19
© Drumul oaselor : VOLGA — 9;
11: 13
• Evadarea : ARTA — 9; 11: 13
© Pădurea de fagi : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 

program, secretarul general al parti
dului a cerut ca experiența existen
tă la „Grivița Roșie" să fie larg 
cunoscută, ea constituind un exemplu 
și pentru 'alte unități economice.

în timpul vizitei au fost prezentate 
măsurile luate pentru pregătirea te
meinică a producției anului viitor — 
cînd sarcinile de plan sint superi
oare — pentru realizarea ritmică, in
tegrală, a planului încă din primele 
zile ale noului an. S-a relevat că. in 
1988, peste două treimi din produc
ția întreprinderii sint destinate ex
portului.

In principalele secții ale întreprin
derii au reținut atenția noile insta
lații și tehnologii aplicate, cum ar 
fi instalația de control nedistructiv, 
instalația de sudat țevi, o nouă teh
nologie de sudură a metalelor, con
cepute de specialiștii unității în co
laborare cu institute de cercetare și 
învățămînt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciind că sînt rămineri în urmă la 
Fabrica de prese de vulcanizat an
velope, a cerut să fie luate măsuri 
ferme, astfel ca în primele luni ale 
anului viitor această secție să ‘func
ționeze la intreaga capacitate.

Pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat 
cu cele mai alese sentimente de 
dragoste de muncitorii și specialiștii 
de la „Grivița Roșie", care, prin cu
vinte calde, au ținut să exprime vii 
mulțumiri pentru grija permanentă 
ce o acordă dezvoltării și moderni
zării întreprinderii, pentru condițiile 
de muncă și viață de care benefi
ciază.

„Să ne trăiți mulți ani, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu !“. Sint 
cuvinte izvorite din adîncul inimii, 
pe care oamenii muncii le-au adre
sat cu profund respect, cu dragoste, 
secretarului general al partidului, 
exprimînd recunoștința lor fierbinte 
pentru tot ceea ce a făcut, și face 
spre binele și propășirea țării, a po
porului nostru. S-a aclamat cu în
flăcărare „Ceaușescu — muncitorii f“, 
„Ceaușescu — La mulți ani !“. Gru
puri de muncitori și muncitoare au 
oferit, în semn de aleasă prețuire, 
flori.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intîlnit cu 
membrii consiliului oamenilor mun
cii.

In cadrul întilnirii au luat cuvîn- 
tul președintele consiliului oameni
lor muncii, prim-vicepreședintele și 
alți membri ai consiliului — munci
tori, maiștri, ingineri. Vorbitorii au 
adresat secretarului general al parti
dului cele mai calde mulțumiri pen
tru această vizită, și au informat des
pre preocuparea susținută a tuturor 
celor ce lftcrează în Întreprindere, 
exprimind angajamentul lor hotărit 
de a face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an. pentru pregătirea și reali
zarea în cele maț bune condiții a 
prevederilor pe 1988.

Secretarul general al partidului a 
fost informat că și comuniștii, toți 
oamenii muncii de la întreprinderea 
„Grivița Roșie" au dezbătut. cu 
înaltă exigență și responsabilitate, 
Hotărirea Comitetului Politic Exe
cutiv al C,C. al P.C.R. din 27 noiem
brie, insușindu-și pe deplin aprecie
rile cuprinse în acest document. In 
spiritul orientărilor și exigențelor 
formulate de secretarul general al 
partidului, colectivul întreprinderii a 
analizat propria activitate și a sta
bilit măsuri ferme pentru lichidarea 
lipsurilor existente, pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan pe 
1987. cu prioritate a producției pen
tru export.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că ac
tuala vizită, desfășurată în preajma 
Conferinței Naționale a partidului, 
are scopul de a examina, împreună 
cu oamenii muncii, cu organele de 
conducere colectivă, modul cum se 
acționează pentru realizarea planu
lui. a programelor adoptate. Con- 
statind cu satisfacție că angaja
mentele luate, planul pe acest an 
se realizează în bune condiții, că 
există preocupări pentru mai buna 
organizare a producției și a muncii, 
pentru ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, secretarul 
general al partidului a subliniat că 
acestea trebuie să constituie o preo
cupare permanentă, zi de zi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut să fie luate, in continuare, mă
suri pentru înlăturarea neajunsurilor 
care mai există, pentru organizarea 
superioară a producției și muncii, 
pentru reducerea duratei de execuție 
a unor produse, pentru îmbunătăți
rea calității și ridicarea nivelului 
tehnic al fiecărui produs. Subliniind 
însemnătatea realizării exportului, 
creșterii lui în continuare, secretarul 
general al partidului a arătat că. a- 
cesta constituie o necesitate, un fac
tor foarte important pentru dezvol

lul suprem al politicii promovate de 
partdul și statul nostru.

Au fost subliniate inițiativele 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional pentru promovarea și respec
tarea drepturilor fundamentale ale 
oamenilor și popoarelor, cu deosebire 
dreptu’ la viață, la muncă, la exis
tență liberă și independentă, la pace.

In cadrul adunării a fost prezentat 
mesajul adresat de Javier Perez de 
Cyellar, secretarul general al O.N.U.. 
cu ocazia ..Zilei Internaționale a 
Drepturilor Omului".

Au participat cadre de 'conducere 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Comitetului Central 
al U.T.C., U.A.S.C.R., ANUROM,
A.D.I.R.I., un numeros public.

(Agerpres)
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tarea economiei, și pe această bază 
a creșterii veniturilor, a nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

A fost relevată atenția deosebită 
ce trebuie. s& se acorde realizării rit-: 
mice a producției, livrării ei către 
beneficiari, pregătirii temeinice a 
producției anului viitor. în acest 
sens, s-a apreciat că sint create toa
te condițiile și se impune să fie lua
te măsuri hotărite pentru a realiza 
planul încă din prima zi, din prima 
lună a anului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat calde felicitări colectivului 
întreprinderii pentru succesele obți
nute, împreună cu urarea de a în
cheia cu rezultate cit mai bune acest 
an și de a obține realizări tot mai 
însemnate în înfăptuirea sarcinilor 
prevăzute pentru noul an, pentru în
tregul cincinal.

La despărțirea de colectivul între
prinderii, adresîndu-se oamenilor 
muncii prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat din 
nou satisfacția față de rezultatele 
obținute de muncitorii și specialiștii 
de lă „Grivița Roșie" în îndeplinirea 
planului, le-a transmis, și în acest 
cadru, calde felicitări. împreună cu 
urarea de a realiza integral sarcinile 
prevăzute pentru acest an, pentru 
anul viitor, cînd ele vor cunoaște 
creșteri importante, pentru întregul 
cincinal.

A fost vizitată, în continuare, ÎN
TREPRINDEREA DE CON
FECȚII SI TRICOTAJE BUCU
REȘTI. Secretarul general al parti
dului a fost întimpinat cu aceeași 
căldură, cu cele mai alese sentimen
te de stimă și recunoștință. Mii de 
muncitoare, care alcătuiesc în majo
ritate aces.t puternic colectiv; au a- 
plaudat cu însuflețire pentru partid 
și secretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost salutat de Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, Maria Flucsă, ministrul 
industriei ușoare, de reprezentanți ai 
conducerii centralei de resort și în
treprinderii. Tineri și tinere. pio
nieri și șoimi ai patriei au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu frumoa
se buchete de flori.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de către directorul în
treprinderii. Elena Buzescu. în le
gătură cu modul în care sînt rea’i- 
zate în practică măsurile cuprinse în 
programul de perfecționare a organi
zării producției ,si modernizare a 
proceselor de fabricație. In acest 
sens, s-a arătat că. prin acțiunile în
treprinse încă de Ia încheierea pri
mei etape, s-a asigurat ' o folosire 
mai bună a fondurilor fixe, ceea ce 
a condus la obținerea unui spor de 
producție-marfă. în condiții de ca
litate superioară, redimensionarea si 
specializarea unor secții de produc
ție. Programul de perfecționare a or
ganizării muncii si modernizare a 
producției a fost completat in per- ' 
■manență cu măsuri rir>i rezultate din 
cerințele practice de creștere a efi
cienței.. activității__ de . producție, a
productivității muncii, reducerii cos
turilor materiale, realizării unei pro
ducții fizice suplimentare.

Secretarul general al partidului a 
fost informat, de asemenea, în legă
tură cu aplicarea mecanismului eco- 
nomico-financiar, subliniindu-se fap
tul că în cadrul întreprinderii s-a 
generalizat normarea tuturor resur
selor, s-au repartizat pe secții de 
producție bugetele de venituri și 
cheltuieli, a fost întărit controlul fi
nanciar preventiv, toate acestea con- 
ducînd Ia reducerea stocurilor supra- 
normative. a costurilor de fabricație. 
Au fost înfățișate, totodată, preocu
pările existente pentru pregătirea 
producției anului viitor. în vederea 
realizării in cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan, a onorării la 
timp a contractelor pentru intern și 
la export.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze secții specializate pentru 
producția destinată partenerilor ex
terni. unde au fost prezentate rezul
tatele obținute în îmbunătăfrea 
fluxurilor tehnologice. instalațiile 
realizate de întreprinderi din țară_. 
precum si prin autodotare, menite să 
sporească productivitatea muncii și 
calitatea produselor. S-a vizitat, tot
odată. o cuprinzătoare expoziție cu 
modele din producția curentă si din 
cele prevăzute pentru anul 1988.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute, indi- 
cind, totodată, factorilor de răspun
dere din acest domeniu de activitate 
să acționeze. în continuare, pentru a 
realiza produse cit mai competitive 
pe piața mondială, astfel incit, prin 
asigurarea unei calități corespunză

GHIMBAV:

Produse noi, moderne
Colectivul Fabricii de hirtie cre- 

tată și carton ondulat din Ghimbav 
— Brașov a asimilat în fabricație 
noi produse, care pină acum se 
importau. Este vorba. în primul 
rînd, de cartonul destin^ realizării 
de ambalaje pentru produsele 'din 
sticlă, faianță fină, articole cos
metice etc. Acest nou sortiment 
de cartoane, care rivalizează cu 
cele mai bune produse similare 
străine, s-a putut realiza cu dota
rea actuală, dar cu un plus de in
teligență tehnică proprie. Primele 
zeci de tone de ambalaje cașerate 
cu hirtie cretată tipărită in culori, 
cu o estetică atractivă. au 
fost livrate beneficiarilor. O altă

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. Sala
mare) : Harap Alb — 18; (sala Am
fiteatru) : Contrabasul — 18: (sala
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 18
• Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu : 
Soliști : Suzana Szoreny, Corneliu 
Râduîescu, Eva-Maria Bundschuh 
(R.D.G.) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Carmen 
— 18
• Teatrul de operetă (13 63 48.) bd. 
N. Bălcescu 2) : Văduva veselă — 18
• Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie — 18: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Menajeria de sticlă — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Nicu Ali- 

toare. să crească ponderea produc
ției destinate exportului.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
oprit in repetate rinduri in mijlocul 
oamenilor, interesindu-se de condi
țiile lor de muncă și viață. Aceștia 
i-au mulțumit din toată inima pen
tru condițiile create, exprimindu-i 
direct și sincer sentimentele de adin- 
că dragoste și prețuire, angajindu-se 
să depună toate eforturile pentru a 
îndeplini exemplar sarcinile ce le 
revin.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o întilnire 
cu consiliul oamenilor muncii al în
treprinderii.

în cuvîntul lor, președintele con
siliului oamenilor muncii, muncitoa
re, șefe de secție, alte membre ale 
consiliului, cadre din conducerea 
centralei au mulțumit deosebit de 
călduros secretarului «general al 
partidului, in numele celor peste 15 
mii de oameni ai muncii din această 
mare întreprindere, pentru vizită, 
pentru indicațiile date, pentru grija 
permanentă acordată dezvoltării și 
modernizării unității. Vorbitorii au 
dat expresife hotărîrii de a acționa 
cu înalt spirit de răspundere comu
nistă pentru ca Întreprinderea de 
confecții și tricotaje să se situeze 
permanent la înălțimea sarcinilor în
credințate, să îndeplinească în cele 
mai bune condiții planul pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Adresîndu-se membrilor consiliu
lui oamenilor muncii al întreprinde
rii. tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat satisfacția pentru cele con
statate în timpul vizitei, pentru fap
tul că oamenii muncii de aici iși în
deplinesc in bune condiții planul, au 
obținut rezultate bune in prima eta
pă a programului de perfecționare a 
organizării și de modernizare a pro
ducției și pregătesc in mod cores
punzător etapele următoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că modernizarea producției 
și perfecționarea întregii activități 
trebuie să constituie una din preo
cupările permanente ale colectivului 
de aici, din toate întreprinderile de 
confecții, din toate unitățile econo
mice.

Referindu-se la produsele realiza
te, secretarul general al partidului a 
arătat că i-au făcut o bună impre
sie și a subliniat că și in viitor tre
buie să răspundă cerințelor și dorin
țelor beneficiarilor atit din țară, cit 
și din străinătate, asigurîndu-se ast
fel comenzi care să ducă la dezvol
tarea activității întreprinderii, la 
realizarea, prin muncă, de venituri 
tot mai mari de către oamenii mun
cii de aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat felicitări pentru rezultatele 
obținute și îndemnul de a-și înde
plini integral angajamentele luate de 
a încheia acest an cu rezultate bung, 
de a pregăti temeinic producția anu
lui viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că anul viitor vom fi la mij
locul cincinalului și în ajunul anu
lui. cînd vom sărbători 45 de ani .de 
la revoluția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și. antiimperia- 
listă, cînd va avea loc a! XlV-lea 
Congres al partidului/ Trebuie făcut 
totul ca anul viitor să fie anul cu 
rezultatele cele mai bune ale între
prinderii și centralei. Secretarul ge
neral al partidului a subliniat că 
există toate condițiile pentru aceas
ta, că se impune să se acționeze cu 
Hotărire în vederea înfăptuirii pla
nurilor, a tuturor programelor.

La plecare, secretarul general al 
partidului a adresat calde felicitări 
întregului colectiv pentru rezultatele 
înregistrate și urarea de a obține în 
anul viitor succese tot mai mari în 
toate domeniile de activitate, multă 
sănătate și fericire.

Vizita de lucru s-a desfășurat sub 
semnul unității strînse a oamenilor 
muncii în jurul partidului, al secre
tarului său general, constituindu-se, 
din primele momente, într-o analiză 
aprofundată a căilor și modalităților 
prin care puternica industrie a Ca
pitalei poate să-și îndeplinească, in 
cele mai bune condiții, importantele 
sarcini ce îi revin în actualul cin
cinal.

Vizita a reprezentat, de asemenea, 
un prilej grăitor de ilustrare a dez
voltării impetuoase pe care a cunos
cut-o industria bucureșteană în peri
oada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, cînd intreaga 
economie românească a înregistrat 
ritmuri înalte de creștere, prefaceri 
structurale, pe baza celor mai înain
tate cuceriri ale științei și tehnicii, 
a rolului ce revine oamenilor mun
cii din Capitală în înfăptuirea 
programului partidului, de ascensiu
ne a tării pe noi trepte de progres 
și civilizație, de creștere perma
nentă a nivelului de trai, material și 
spiritual, al intregului popor.

realizare valoroasă o constituie re
alizarea hirtiei ignifuge folosite la 
vopsirea caroseriilor auto, care 
era pînă acum adusă din import. 
Tehnologia de fabricare a fost re
alizată de specialiștii fabricii în 
colaborare cu cercetătorii institu
tului de profil din Brăila. Ambele 
produse au fost obținute cu mate
rii prime indigene. Eforturile spe
cialiștilor fabricii sînt orientate în 
direcția asimilării și dezvoltării 
fabricației de hirtie și cartoane 
cretate pentru lucrări de artă și 
noi tipuri de ambalaje care să răs
pundă unor condiții speciale de 
temperatură, transport și altele. 
(Nicolae Mocanu).

fantis și Alexandru Andrieș în con- 
certul-spectacol „Cotidiene*  — 18.30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Romanță tîrzie — 18.30
© Teatrul ,,C. I. Nottara*  (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 17.30; 
(sala Studio) : La un pas de fericire,. 
— 18,30
© Teatrul Ciulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Jocuri crude — 18
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tâ- 
nase*  (sala Savoy, 15 56 78) : Savoy, 
Savoy — 18; (sala Victoria. 50 58 65): 
Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română*  (13 13 00) : Pe sub cetini ia 
izvoare — 18
© Teatrul ..Ion Creangă*  (50 26 55) : 
„Toate pînzele sus*  — 18
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77. sala 
Victoria) : Oul buclucaș — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Poveste 
despre marionetă — 15

In numeroase întreprinderi, la ca
sele de cultură și cluburile munci
torești din Capitală au loc ample 
manifestări politico-ideologice. La 
clubul întreprinderii de confecții si 
tricotaje București a fost prezenta
tă expunerea intitulată ..Congresul 
al XlII-lea al P.C.R. despre impor
tanța decisivă a sporirii substanțiale 
a eficienței economice și a competi
tivității produselor românești". La 
întreprinderea mecanică de utilaj 
chimic a avut loc o dezbatere avind 
ca temă „Economisirea severă a 
energiei electrice — sarcină priorita
ră in organizarea și conducerea pro
ceselor de producție si de muncă in 
cadrul întreprinderii". O dezbatere 
cu tema „Să muncim și să trăim in 
chip comunist" a avut loc la între
prinderea ..Automatica", iar la clu
bul Centrului universitar București 
s-a desfășurat o manifestare asemă
nătoare, avind ca. temă „Națiunea și 
statul național în contemporaneita
te". JSxpuneri pe tema „Marile în
făptuiri revoluționare in dezvoltarea 
României socialiste după Congresul 
al IX-lea al P.C.R." au fost prezen
tate la întreprinderile de utilaj chi
mic „Grivița Roșie". „Electronica", 
„Republica", „Timpuri Noi". „7 No
iembrie" și altele.

„Conferința Națională a partidu
lui. o nouă etapă calitativ superioa
ră a ascensiunii României spre noi 
culmi de progres si civilizație, bilanț 
de rodnice înfăptuiri in epoca de 
aur a României socialiste. Epoca 
Nicolae Ceaușescu". astfel a fost in
titulat simpozionul organizat de Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste Rdmânia și care a încununat se
ria manifestărilor politico-educative 
inițiate de prestigiosul așezămînt în 
cinstea apropiatului eveniment. Cu 
contribuția unor specialiști ai mu
zeului, în această perioadă au avut 
loc, în întreprinderi și instituții 
bucureștene, conferințe si dezbateri 
care au pus în lumină aspecte sem
nificative ale dezvoltării multilate
rale a țării noastre in anii socialis
mului. cu precădere in perioa
da de mărețe împliniri a „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

★
Simpozioane cu tema „Conferința 

Națională a P.C.R. — moment de 
importantă majoră in viața partidu
lui și a poporului nostru" au avut 
loc la cluburile muncitorești din 
unități economice. în instituții, așe
zăminte culturale și școli din jude
țul Argeș. La Casa de cultură, a ști
inței și tehnicii pentru tineret din 
Pitești au fost prezentate o expune
re pe tema „P.C.R. — centrul vital 
al societății noastre", filmul docu
mentar intitulat „40 de ani de con
strucție socialistă", precum și spec
tacolul literar-muzical „Gînd și 
faptă comuniste", iar la Casa de 
cultură a sindicatelor din aceeași? 
localitate s-a desfășurat simpozio
nul „Inițiativele României, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu privind 
utilizarea științei, tehnicii și tehno
logiei moderne in scopuri pașnice, in 
interesul tuturor popoarelor — ex
presie a-profundului umanism al . so
cietății noastre". Casa de cultură a 
sindicatelor din Cîmpulung a .găzduit 
simpozionul „P.C.R. — forță condu
cătoare, dinamizatoare a întregii 
noastre societăți".

★
In județul Iași se desfășoară nu

meroase manifestări consacrate Con
ferinței Naționale a partidului și ce
lei de-a 40-a aniversări a proclamă
rii Republicii. Astfel, la întreprin
derea „Tehnoton" din Iași a avut loc 
expunerea „Permanențe ale istoriei 
noastre naționale reflectate în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu", iar 
la întreprinderea de mătase „Vic
toria" din aceeași localitate a fost 
organizată o dezbatere intitulată 
„Programul ideologic al partidului — 
programul unei ample activități de 
formare a omului nou" și tot aici 
au fost prezentate operele „Din gîn- 
direa social-politică. economică și 
filozofică a președintelui României, 
Nicolae Ceaușescu". Un simpozion eu 
tema „Importanța istorică a Con
gresului al IX-lea al partidului.

■ Participarea tinerilor la marea operă

tv
20,00 Telejurnal. în întâmpinarea Foru

mului comuniștilor
20,20 Țara întreagă întîmpină Confe

rința Națională a partidului
20,30 Timp al marilor înfăptuiri revolu

ționare (color) & Proba maturită
ții. Reportaj prilejuit de darea în

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 decembrie (ora 20) — 14 
decembrie (ora 20). în țară : Vremea 
va fi rece, cu ce-rul variabil, mai mult 
noros. Vor cădea ninsori locale în 
prima parte a intervalului în cea mai 
mare parte a țării, apoi ele vor deveri 
răzlețe, fiind prezente mai âics în 
regiunile din nordul țării. Vin tul va

ARTICOLE UTILE PENTRU SEZONUL RECE

Magazinele cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor iși întîmpină cumpără
torii cu un bogat sortiment de 
mărfuri solicitate pentru sezonul 
rece. Raioanele de confecții pre
zintă noile modele pentru femei, 
bărbați și copii : costume, sacouri, 
pardesie. paltoane, pantaloni, fuste, 
bluze, rochii din țesături moderne, 
într-o bogată gamă coloristicâ. 
Raioanele specializate de încălță
minte prezintă modele noi de 
cizme, ghete, pantofi din piele și 

de construcție socialistă a patriei" a 
fost găzduit la clubul întreprinderii 
mecanice de material rulant din 
Pașcani, acțiune precedată de inaugu
rarea unei cuprinzătoare expoziții 
de carte social-politică.

★
Sub genericul „Realism ,și cute

zanță revoluționară", la Complexul 
muzeal Galați, Casa de cultură, a 
științei ■ și tehnicii pentru tineret. 
Casa de cultură din orașul Tg. Bu
jor au fost organizate simpo
zioane și expuneri pe tema „Con
cepția P.C.R., a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la patriotismul revoluțio
nar ca forță motrice a progresului 
social", după care formații artistice 
de amatori au susținut programe 
omagiale semnificativ intitulate 
..Vers din inimă, partidului și țării". 
La Galeriile de artă din municipiul 
Galați a fost vernisată expoziția 
intitulată „împliniri contemporane in 
arta plastică românească", iar la 
Biblioteca județeană s-a deschis o 
cuprinzătoare expoziție avind ge
nericul „Epoca Nicolae Ceaușescu — 
anii cei mai rodnici din istoria 
României, ani de mărețe impliniri 
socialiste". în alte localități gălă-

MANIFESTĂRI 

POLITICO-EDUCATIVE 
Șl CULTURAL-ARTISTICE 

rile de poezie patriotică ce s-au des
fășurat in așezămintele culturale din ’ 
localitățile județului.

★
„Marilor evenimente din viața 

partidului și țării, noi fapte de mun
că !“ — este chemarea care a înso
țit „Albumui-ștafetă" ce a circulat 
in unitățile’ militare aparținind Di
recției lucrări din economia națio
nală. In periplul său, albumul a con
semnat realizările obținute de ostașii 
carie lucrează pe șantierele țârii. in ■ 
îndeplinirea in avans și de calitate 
a planurilor de producție pe acest 
an — succese dedicate apropiatei 
Conferințe Naționale a partidului. 
Aceasta a constituit și tema me
sei rotunde organizate la Casa 
armatei din Brașov. Manifestarea a 
prilejuit efectuarea unui semnifica
tiv itinerar pe magistralele dezvol
tării multilaterale a României socia
liste. evocind eforturile constructori- 
lor-ostași învestiți, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, cu înfăptuirea 
obiectivelor ridicării patriei noastre 
pe noi trepte de progres și civiliza
ție. în încheierea activității, artiștii 
amatori din garnizoană, iaureațl 
ai Festivalului național „Cîntarea 
României", și-au reunit evoluțiile In
tr-un emoționant spectacol de muzi
că și poezie intitulat „O epocă de 
aur spre slava: României".

★
La întreprinderea forestieră de 

exploatare și transport Orșova a 
avut loc dezbaterea „Concepția no
vatoare a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, despre perfecțio
narea continuă a sistemului demo
crației muncitorești revoluționare 
în țara noastră", iar la întreprin
derea de construcții navale și pre
lucrări la cald Drobeta-Turnu Se
verin — dezbaterea „Rolul comisi
ilor inginerilor și tehnicienilor in in
troducerea mai rapidă a progresului 
tehnic în construcția de nave mari
time și fluviale, în înfăptuirea pro
gramelor speciale de ridicare a ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției". Simpozioane, dezbateri, expu
neri dedicate semnificației Confe
rinței Naționale a partidului au avut 
loc. de asemenea, la Vinju Mare. 
Baia de Aramă. Salcia. Ostrovul 
Mare. Pătulele, in alte localități me- 
hedințene.

★
La cluburile muncitorești și ca

sele de cultură din Tîrnăveni. Re
ghin. Luduș și Sighișoara, din ju
dețul Mureș au avut loc. simpozioa
nele „Etape fundamentale ale înfăp
tuirilor construcției socialiste in anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu". „Con
gresul al XlII-lea al P.C.R. — eve
niment istoric cu profunde rezonanța 
în viața politică și economico-socia- 
Iă a patriei", ..România pe coordo
natele socialismului". La Casa de 
cultură, a științei și tehnicii, pen
tru tineret din municipiul Tg. Mu
reș s-a vernisat o expoziție a 
artiștilor plastici mureșeni, iar la ?ă- 
minele culturale din Gurghiu, Un
gheni. Gănesti. Sîncraiu de Mureș și 
în alte așezări rurale au avut 10c 
spectacol" cultural-artistice omag’a- 
le- ..ClAdim al țării viitor". „Te 
slăvim, partid iubit". „Pe plaiuItflSO- 
rit al României".

In municipiul Buzău, orașul Rîm- 
nicu Sărat, precum și in corrțunela 
Berea. Beceni. Nehoiu, Pogoanele, 
Pătirlagele, Pirscov și Siriu, din ju
dețul Buzău, au fost organizate sim
pozioane sub generice ca „Partidul 
Comunist Român — forța politică 
conducătoare a întregii noastre na
țiuni in măreața operă de edificare 
a socialismului și comunismului" și 
„Conferința Națională a partidului 
— strălucit moment de bilanț in în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XlII-lea și de realizare a noilor 
obiective ale dezvoltării social-eco- 
nomice a patriei in acest cincinal și 
în perspectivă". Au fost reliefate, eu 
acest prilej, realizările obținute de 
poporul român în anii construcției so
cialismului. contribuția determinantă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, succesele obținute de oamenii 
muncii din județul Buzău in această 
perioadă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
HANDBAL. In prima zi a Campio

natului mondial feminin de handbal 
(grupa B), ce se desfășoară in diferi
te orașe din Bulgaria, selecționata 
României a intîlnit la Burgas repre
zentativa Bulgariei. Handbalistele 
românce au obținut victoria cu sco
rul de 18—17 (11—6). Alte rezul
tate : R. F. Germania — Fran
ța 19—13 (6—7) ; Austria — Bra
zilia 31—16 (15—9) : Danemarca — 
Olanda 19—18 (9—11) ; R.D. Germa
nă — Canada 34—14 (16—7) ; R.P. 
Chineză — Cote d’Ivoire 27—21 
(14—8) ; Iugoslavia — Polonia 29—24 
(19—11). • Rezultate înregistrate in 
cadrul grupelor semifinale ale Cam
pionatului mondial.de handbal pen
tru juniori, competiție ce se desfă
șoară în aceste zile in orașul iugoslav 
Rijeka: Grupa A: Danemarca — Al
geria 23—22 (7—12); R. F. Germania 
— Suedia 22—19 (10—12) ; Spania — 
Franța 21—19 (10—9) ; Grupa B : 
U.R.S.S. — România 24—13 (11—8) ; 
Iugoslavia — Norvegia 28—21 
(13—11) : Ungaria — Cehoslovacia 
28—27 (11—14). 0 în prima zi a tur
neului internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi, echipa României 
a întrecut cu scorul de 30—25 (14—9) 
select onata R. F. Germania. Alte re
zultate: U.R.S.S. — Bulgaria 36—19 
(17—8) ; Polonia — Iugoslavia 31—16 
(14—8) ; R. S. S. Gruzină — Spania 
17—17 (9—9).

FOTBAL. Tragerea la sorți a sfer
turilor de finală pentru toate cele 
trei cupe europene va fi efectuată 
miercuri. 16 decembrie, in această 
fază a „Cupei campionilor europeni" 
fiind prezentă, după cum se știe, și 
campioana României, Steaua Bucu
rești. alături de alte formații redu
tabile: Real Madrid, An.derlecht Bru
xelles, Girondins Bordeaux, Glasgow 
Rangers, P.S.V. Eindhoven, Bayern 
Miinchen și Benfica Lisabona. Parti
dele sferturilor de finală se vor 
disputa anul viitor, in zilele de 2 și 
16 martie, iar semifinalele — la 6 și 
20 aprilie.

TENIS bE MASA. Localitatea sue
deză Nykoeping a găzduit întîlnirea 
internațională amicală de tenis de 
masă dintre echipele masculine ale 
Suediei și R.P. Chineze. Jucătorii 
suedezi au obținut victoria cu scorul 
de 5—3.

SCRIMA. Concursul de spadă de la 
Budapesta, .contind pentru „Cupa 
mondială", a fost ciștigat de sovie
ticul Mihail Tișko. învingător cu 
10—8 în finala disputată in com
pania italianului Sandro Cuomo. Th 
asaltul pentru locurile 3—4. france
zul Jean-Michel Henry l-a întrecut 
cu 10—8 pe canadianul Jean-Marc 
Chouinard.

mondial.de


IH LEGĂTURĂ CU SEMNAREA TRATATULUI 
SOVIETO-AMERICAN CU PRIVIRE 

LA LICHIDAREA RACHETELOR NUCLEARE
CU RAZĂ MEDIE Șl MAI SCURTĂ DE ACȚIUNE 

Declarația Agenției Române de Presă - Agerpres

REZOLUȚII INITIATE DE ROMÂNIA, ADOPTATE 

DE ADUNAREA GENERALĂ A 0. N. U.

Pentru reglementarea pe cale pașnică

Agenția Română de Presă — Ager
pres este împuternicită să declare :

Guvernul și poporul român salută 
cu satisfacție semnarea Tratatului 
sovieto-american cu privire la lichi
darea rachetelor nucleare cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune 
și consideră că încheierea acestui im
portant acord reprezintă un eveni
ment de importanță istorică, o vic
torie a realismului și rațiunii, a nou
lui mod de a gîndi și aborda pro
blemele dezarmării și păcii. Româ
nia consideră acest tratat ca uri 
prim-pas important pe calea efor
turilor pentru a se ajunge la eli
minarea totală a armelor nucleare de 
pe planeta noastră, răspunzînd ast
fel așteptărilor și năzuințelor tutu
ror popoarelor de a trăi într-o lume 
eliberată de coșmarul distrugerii nu
cleare. intr-o lume a păcii și 
colaborării.

înfăptuirea prevederilor tratatului 
va duce la lichidarea a două cate
gorii importante de rachete nuclea
re. dar. avînd în vedere că și după 
eliminarea acestora rămîn Încă 
uriașe cantități de arme nucleare, 
care pot distruge de mai multe ori 
Întreaga omenire, România conside

Continuarea convorbirilor 
sovieto - americane la nivel înalt

WASHINGTON 10 (Agerpres) — 
— Joi au continuat, la Casa Albă, 
convorbirile dintre R. Reagan, pre
ședintele S.U.A., și M. Gorbaciov, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvîntul la un dejun oferit 
Ia Casa Albă în onoarea secretarului 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele S.U.A. a declarat : înaintăm 
sensibil în alte domenii importante 
ale reducerii armamentelor și avem 
posibilitatea, în condițiile atașarhen- 
tului comun față de acest obiectiv și 
ale unor eforturi perseverente, să 
obținem mult mai mult în lunile 
care urmează. Șeful executivului 
american, relatează agenția T.A.S.S., 
a apreciat că problemele de pe agenda 
relațiilor sovieto-americane nu vor 
putea fi soluționate de actuala vizi
tă și a relevat necesitatea abordării 
lor cu spirit de răspundere în pe
rioada următoare, în scopul regle
mentării divergențelor în condiții de 
pace.

Secretarul general ' al CJ». al 
P.C.U&. Mihail. Gorbaciov, a arătat : 
în prezent ne .propunem obiectivul 
edificării unei»?'durtii • fără arme 
nucleare, dar drumul spre acest țel 
este complex, anevoios. Progresul

Convorbiri economice româno-albaneze
TIRANA 10 (Agerpres). — în pe

rioada 8—9 decembrie 1987 au avut 
loc, la Tirana, tratative pentru în
cheierea Protocolului între Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Populare Socia
liste Albania privind schimbul de 
mărfuri și plățile pentru anul 1988.

Documentul semnat de Ilie Vădu
va. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Shane Korbeci. ministrul comer
țului exterior al R.P.S. Albania, 

ră că tratatul trebuie să reprezin
te doar un început care trebuie să ducă 
la intensificarea acțiunilor și a luptei 
unite a tuturor popoarelor, ale o- 
piniei publice mondiale, pentru a se 
ajunge la lichidarea definitivă a tu
turor armelor nucleare și de dis
trugere în masă. în acest context, 
poporul român — care s-a pronun
țat și militează consecvent pentru o 
politică de dezarmare, colaborare și 
pace — își exprimă convingerea că 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii — care dețin cea mai 
mare parte a armamentului nuclear 
— vor continua cu și mai multă 
hotărîre negocierile și eforturile pen
tru a ajunge la noi <și noi înțele
geri pe calea dezarmării nucleare și 
clasice, a încetării experiențelor cu 
arma nucleară, a opririi militariză
rii Cosmosului.

Alături de popoarele Întregii lumi, 
poporul român va sprijini în mo
dul cel mai hotărit orice eforturi și 
acțiuni în această direcție, va face 
și în viitor totul pentru a contri
bui activ la realizarea de noi pași 
înainte pe calea dezarmării, a e- 
liminării armelor nucleare, a pro
movării colaborării, înțelegerii și 
păcii între toate națiunile lumii.

nostru spre o lume fără arme nu
cleare nu se poate limita doar la 
etapa rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ tactice. Sper că 
vom înainta neîntîrziat spre re
ducerea și apoi lichidarea armelor 
strategice ofensive, care formează 
partea principală, hotăritoare a ar
senalelor nucleare.

★
Miniștrii de externe ai Uniunii 

Sovietice și Statelor Unite au dat 
publicității o declarație , în care se 
arată că cele două țări au convenit 
să elaboreze un experiment comun 
privind controlul asupra experiențe
lor nucleare. Experimentul vizează 
îmbunătățirea măsurilor de verifi
care pentru Tratatul sovieto-ameri
can din 1974 privind limitarea expe
riențelor subterane cu arme nucleare 
și pentru Tratatul din 1976 privind 
exploziile nucleare in scopuri paș
nice. Fiecare dintre părți va da po
sibilitate celeilalte să măsoare pu
terea uneia sau a două explozii, cu 
o putere nu mai mică de 100 ki- 
lotone. prin vizitarea reciprocă a 
poligoanelor de la Semiplatinsk 
(U.R.S.S.) și Nevada (S.U.A.).

prevede, față de Acordul comercial 
de lungă durată, o creștere in con
tinuare a schimburilor. comerciale 
româno-albaneze.

Ministrul român a fost primit de 
Adil Qargani, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P.S. Albania. Cu 
acest prilej, a fost reliefată evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-alba
neze pe diverse planuri, exprimîn- 
du-se dorința reciprocă de extindere 
și diversificare a acestora.

a diferendelor
NAȚIUNILE UNITE 10 , (Ager

pres). — Adunarea Generală a O.N.U, 
a adoptat două rezoluții, aprobate in 
prealabil de Comitetul pentru pro
bleme juridice, reprezentînd va
loroase inițiative ale României. Cele 
două documente se referă la regle
mentarea pașnică a diferendelor din
tre state și, respectiv, la activitatea 
Comitetului special pentru Carta Na
țiunilor Unite și creșterea rolului 
organizației. Importanța problemati
cii abordate și ecoul stîrnit in rindul 
statelor membre au fost confirmate 
deopotrivă de numărul mare de țări 
care s-au alăturat rezoluțiilor în ca
litate de coautoare, ca și de con
sensul larg ce și-a găsit expresia 
în voturile întrunite de aceste do
cumente.

Rezoluția privind reglementarea 
pașnică a diferendelor dintre state 
urmărește transpunerea în practică a 
prevederilor declarației adoptate, de 
asemenea, la inițiativa României, în 
1982. în aceeași problemă.

Documentul subliniază necesitatea 
de a depune toate eforturile pentru 
reglementarea tuturor situațiilor și 
diferendelor dintre state pe baza 
egalității suverane, exclusiv prin

MESAJUL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.
cu prilejul Zilei drepturilor omului

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 
— în mesajul secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, cu 
prilejul Zilei drepturilor omului — 
marcată pe plan internațional în 
fiecare an la 10 decembrie — se re
levă între altele că discriminarea ra
sială și apartheidul se practică încă 
în diferite părți ale globului, iar 
sărăcia, care constituie una dintre

Continentul african sub povara 
datoriilor externe

200 miliarde de dolari — o „notă de plată" mereu sporită 
de politica inechitabilă a instituțiilor financiare și a băncilor 

occidentale
PARIS 10 (Agerpres). — Datoria 

africană se ridică în prezent la circa 
200 miliarde dolari (1140 miliarde 
franci) și ar putea, după cum afir
mă experți ai O.U.A., să depășească 
550 miliarde dolari, în anul 2000, 
dacă nu se face pînă atunci nimic 
pentru reducerea ei. se arată intr-un 
articol apărut în cotidianul francez 
„Le Monde". Serviciul datoriei a 
crescut de la 3 miliarde dolari în 1983 
la peste 24 miliarde anul trecut.

Sesiunea specială a O.N.U. privind 
Africa. întrunită la New York in 
mai 1986 — continuă Ziarul — și-a 
încheiht lucrările fără-a. se ajunge la 
un consens in problema datoriei, 
indicînd că „mecanismele existente 
trebuie puse în funcțiune: în mod 
flexibil și, la nevoie, îmbunătățite".

Membrii O.U.A. cer țărilor credi
toare să renunțe la politica protec- 
ționistă, să coreleze serviciul datoriei

EXODUL DE CAPITAL - 0 NOUĂ FORMĂ DE SPOLIERE 
A ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE

7

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
în perioada 1976—1984, țările Ameri
cii Latine au înregistrat un exod de 
capital estimat la aproximativ 200 
miliarde dolari — se relevă într-o 
lucrare apărută la Washington.

în această privință — relatează a- 
genția INFORPEACE — pe primul 
loc se situează Venezuela cu un 
exod de capital de 30 de miliarde,

dintre state
mijloace pașnice. în conformitate cu 
Carta O.N.U. Toate statele lumii sînt 
chemate, de asemenea, să respecte 
și să promoveze cu bună credință 
prevederile Declarației cu privire la 
reglementarea pașnică a diferende
lor internâționale în soluționarea 
disputelor dintre ele. în sfirșit. este 
subliniată necesitatea dezvoltării și 
codificării dreptului internațional și 
a creșterii eficacității O.N.U. în acest 
domeniu.

A doua rezoluție apreciază progre
sele realizate de Comitetul special 
în cursul sesiunii din 1987 în ceea ce 
privește problema prevenirii și elimi
nării amenințărilor la adresa păcii și 
a situațiilor care pot conduce la ten
siuni internaționale sau la litigii, 
precum și în ceea ce privește propu
nerea românească referitoare la 
recurgerea la o „Comisie de bune 
oficii, mediere și conciliere" în ca
drul O.N.U. Rezoluția cere comite
tului să continue activitatea asupra 
reglementării pașnice a diferendelor 
dintre state și pe cea de elaborare a 
unui document de lucru cu privire Ia 
recurgerea la „Comisia de bune ofi
cii. mediere și conciliere".

cele mai grave violări ale drepturi-, 
lor umane, este încă un fenomen 
răspîndit. Mesajul atrage atenția că 
drepturile omului sînț puse în pe
ricol de continuarea conflictelor ar
mate din diferite regiuni. Salutînd 
totodată evoluția către o reducere a 
cursei înarmărilor, documentul evi
dențiază că obiectivul unei lumi fără 
arme este încă departe de a fi atins.

și prețurile materiilor prime, să-șl 
transforme împrumuturile in dona
ții.

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — 
Oamenii muncii africani trebuie să 
sprijine politica economică de redu
cere a importurilor, de valorificare a 
resurselor materiale interne și de li
mitare a cheltuielilor administrative 
— a declarat reprezentantul Etiopiei 
la conferința sindicatelor din Africa 
în problema datoriei externe a con
tinentului, ce are loc la Addis 
Abeba. El a arătat că prin aceste 
modalități se poate contribui la 
'ușUrarea marii poveri reprezentate 
pentru economiile africane de cele 

.200 de miliarde dolari cit totalizea
ză nota de plată a Africii pentru 
datorii și dobînzile percepute de insti
tuțiile financiare și băncile occiden
tale.

egal cu propria datorie externă. Ur
mează Mexițul (27 miliarde). Argen
tina (16 miliarde). Brazilia (9 mi
liarde). In repetate luări de poziție, 
șefii de stat latino-americani au 
condamnat cu fermitate acest feno
men, care transformă țările lor în 
exportatoare nete de capital către 
statele occidentale.

LUMEA CAPITALULUI IN ADEVĂRATA El LUMINĂ

Realități dramatice ale unei societăți 
bazate pe exploatare, inechitate și discriminări

Articole, comentarii și informații publicate de ziare, reviste și agenții 
de presă din diferite țâri pun în evidență o serie de aspecte ale vieții 
din societatea numită de unii „a tuturor posibilităților", aspecte ce re
flectă gravele inechități cu care sînt confruntate categorii largi ale popu
lației — tineri și vîrstnici, bărbați și femei ce cad pradă șomajului, ne- 
voiți să suporte nenumărate privațiuni și umilințe, aceasta ducîndu-i ade
sea în pragul disperării.

Tineri și adulți fără perspective, fără un loc de muncă, fără un aco
periș, confruntați cu sărăcia — iată cîteva imagini revelatoare ilustrate 
de mijloacele de informare în masă.

MAREA BRITANIE;

Un tineret debusolat
Mai multe anchete și studii efec

tuate recent în rîndurile tineretu
lui britanic s-au soldat cu rezul
tate revelatoare asupra condiției 
umane în lumea capitalului.

Agenția EFE relatează astfel des
pre un studiu întreprins de Uni
versitatea din Lancaster, pe baza 
unui sondaj efectuat în rîndul a 
12 500 persoane născute în martie 
1958: un cetățean britanic din opt 
întîmpină dificultăți cu scrisul și 
cititul, iar o persoană din 20 nu 
se descurcă în operațiuni aritme
tice destul de simple.

Un program de cercetări asupra 
comportamentului tineretului ini
țiat în Marea Britanie, în cadrul 
căruia a fost urmărită evoluția a 
15 000 de tineri începînd de la naș
tere, a permis să se tragă mai 
multe concluzii privind mentalita
tea și concepția despre viață a 
acestora. Iată cîteva dintre aceste 
concluzii :

Teama de viitor, incertitudinea 
față de ceea ce i-ar putea aș
tepta în ce privește șansele de a-și 
desăvîrși studiile și. apoi, de a-și 
găsi un. loc de muncă sînt cauzele 
care-i determină pe tinerii en
glezi să consume alcool și să do- 

La vîrsta tuturor speranțelor - așteptare 
zadarnică în fața birourilor de plasare

Potrivit datelor oficiale, din cei circa trei milioane .de șomeri existenți 
in Marea Britanie, 40 la sută sînt tineri sub 30 de ani. Zilnic, in fața 
birourilor de plasare se formează lungi cozi de tineri în așteptarea

^unei oferte de muncă, așa cum se vede și din imaginea de mai sus.

bîndească o serie de alte deprin
deri dăunătoare.

Toate aceste temeri explică deze
chilibrul nervos care se întîlnește 
Ia un număr foarte mare de ado
lescenți. pentru care vîrsta adultă 
înseamnă „o cădere de pe margi
nea prăpastiei" — după cum re
levă' studiul.

Teama de viitor și incertitudinea 
se datoresc unei stări de lucruri 
atestate și de documentele oficiale. 
Astfel, un raport dat publicității la 
Londra relevă că numărul șome
rilor înregistrați oficial în Marea 
Britanie este de circa 2,83 milioa
ne de persoane, ceea ce reprezintă 
10.2 Ia sută din totalul forței de 
muncă.

ITALIA:

Medici — șomeri
„Pentru 33 de posturi — 8 000 de 

concurenți". Sub acest titlu semni
ficativ. ziarul italian „IL CORRIE- 
RE DELLA SERA" se referă la un 
concurs organizat la Milano pentru 
un număr de 33 de locuri de secre
tari de școală ce ar fi urmat să fie 
ocupate în acest oraș și în provincia 
milaneză și pentru care s-au înscris 
să candideze nu mai puțin de 8 578 
de persoane. ,,Milano — relevă zia

rul — este, între provinciile italie
ne, cea care deține recordul abso
lut de asemenea posturi scoase in 
concurs : o situație «privilegiată», 
dat fiind faptul că există peste 250 
de candidați pentru un singur loc ; 
întrecerea este foarte dificilă" — 
scrie în continuare „II Corriere 
della Sera". Ziarul nu specifică 
insă că acest așa-zis privilegiu în
seamnă, de fapt, că cei mai multi 
dintre cei 250 de candidați pentru 
un post de secretar de școală nu au 
de lucru sau au o slujbă sub cali
ficarea lor.

„Din cei peste 3 000 de înscriși in 
«Ordinul medicilor», o treime nu 
au de lucru" — arată într-un ar
ticol „II Corriere della Sera", în 
care se analizează din mai multe 
unghiuri de vedere situația corpu
lui medical cu studii superioare din 
Italia.

După ce evidențiază disproporția 
existentă in ce privește numărul 
de medici între diferitele provincii 
ale Italiei — în zona Pavia exis- 
tînd cel mai mare număr de me
dici, în timp ce Bergamo și Como 
sînt provinciile cu asistența sani
tară cea mai redusă — autorul re
levă : „Datele existente sfirșesc 
prin a fi numai un indice al șoma
jului". „Pentru noi. proaspeți ab
solvenți ai Medicinei — spune doc
torul Luca Pogii, de 27 de ani, năs
cut la Pavia perspectivele sînt 
intr-adevăr tragice".

Doctorul Giancomo Naj, de 54 de 
ani. președintele Ordinului profe
sional al medicilor din Pavia, ara
tă : „Universitatea noastră este una 
dintre cele mai bune din Italia și. 
poate, din Europa. Absolvenții ei 
sînt în măsură să susțină orice 
examen și. totuși, din 3 000 de în
scriși pe listele noastre, peste 1 000 
sint șomeri".

S.U.A.:

În căutarea unui 
acoperiș

„Pentru familia Crowe din 
Middletown, un vechi oraș indus
trial din Orange County, la nord de 
New York, „acasă" a ajuns să în
semne în ultimii ani un loc îngro
zitor. După încercări zadarnice de 
a găsi un adăpost pentru ei și cei 
cinci copii mici ai lor, soții Crowe 
au ajuns într-un motel părăginit, 
se arată într-un articol al ziarului 
„THE NEW YORK TIMES" consa
crat fenomentului celor lipsiți de 
locuințe din S.U.A. Familia nu și-a 
pierdut însă ■ speran țireă va găsi’», 
un adăpost.

La fel ca friembril acestei fami-.- 
lii există sute de persoane fără 
o locuință în Orange County, zonă 
predominant agricolă. Potrivit da
telor oficiale, în această regiune a- 
proximativ 650 persoane trăiesc în 
adăposturi provizorii. Organizațiile 
filantropice afirmă că aici există 
peste 2 000 de oameni fără locuință, 
care sînt nevoiți să se adăposteas
că în parcuri, pe stradă și în auto
mobile vechi. Aproximativ jumăta
te dintre aceștia sînt copii. Robert 
Peters, directorul unei organizații 
particulare de ajutorare a celor 
fără adăpost, declara ziarului ame
rican: „Acești oameni nu mai au 
nici o speranță, caută pur și sim
plu să supraviețuiască".

ROMANIA SOCIALISTĂ. PREȘEDINTELE NICOLAE CEMJSESCU: VASTĂ ACTIVITATE 

INTERNAȚIONALA consacrata păcii, libertății, progresului 
Lichidarea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice mondiale

Bilanțul deosebit de bogat al acti
vității internaționale a României so
cialiste, prilejuit de apropiata Confe
rință Națională a partidului, include 
ca o componentă esențială eforturile 
susținute depuse după Congresul al 
XIII-lea de țara noastră, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru intensifi
carea colaborării dintre state. în ve
derea lichidării subdezvoltării și în
făptuirii unei noi ordini economice 
mondiale, care să faciliteze progre
sul mai rapid al tuturor țărilor, în
deosebi al celor rămase in urmă, să 
asigure stabilitatea economiei mon
diale. Este larg recunoscută și apre
ciată pe plan internațional contri
buția esențială a secretarului general 
al partidului, președintele Republicii, 
la fundamentarea, cristalizarea și 
promovarea conceptului de nouă or
dine economică mondială.

„Este necesar să se înțeleagă că so
luționarea problemelor țărilor în curs 
de dezvoltare, realizarea unei noi or
dini economice mondiale constituie 
un factor primordial pentru de
pășirea crizei economice, pentru sta
bilitatea și dezvoltarea economiei 
mondiale" — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU definind una 
din cerințele primordiale ale vremu
rilor noastre.

Principalul obiectiv — li
chidarea subdezvoltării. Irn_ 
bogățită mereu cu idei și teze 
noi. concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre nota or
dine economică reprezintă un aport 
major al Partidului Comunist Ro
mân, al României socialisto la dez
voltarea gîndirii economico înainta
te. la descifrarea căilor de progres 
social în lumea contempdrană și la 
accelerarea acestuia. într-o viziune 
largă, străină oricăror schem ■ pre
stabilite, secretarul general al parti

dului — dezvăluind in toată amploa
rea sa contradicția care se manifestă 
in planul vieții economice și sociale 
internaționale intre asupritori și asu
priți, intre bogați și săraci — a ela
borat teza de inestimabilă valoare 
teoretică și practică potrivit căreia 
aceasta devine una dintre cele mai 
puternice contradicții ale contempo
raneității. Este o teză care își găseș
te solide temeiuri in realitățile lumii 
de astăzi, care arată că în era celei 
mai fertile și spectaculoase revoluții 
tehnico-științifice. cind omul a reușit 
să-și croiască drum spre aștri, pe 
chipul planetei noastre continuă să 
singereze atît. de abundent „rana" să
răciei. Ce poate fi mai elocvent, in 
acest sens, decit faptul că un sfert 
din populația globului, aflată in vir- 
ful piramidei veniturilor, dispune de 
patru cincimi din produsul mondial, 
în timp ce trei pătrimi din omenire, 
Situată la baza ei — de numai o cin
cime. Această situație, care ridică 
probleme grave în fața popoarelor, 
este — așa cum a subliniat in 
repetate rinduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — consecința ve
chilor relații inechitabile; generate 
de politica imperialistă, colonialistă 
și neocolonialistă. de dominație și 
asuprire, de dezvoltare și îmbogă
țire a unor state pe seama altora.

Secretarul general al partidului a 
demonstrat că existenta acestei con
tradicții dintre țările sărace și cele 
bogate constituie o puternică frină în 
calea dezvoltării economice a în
tregii umanități, are ca rezultat 
menținerea unor vaste zone ale glo
bului în stare de înapoiere economi
că, cu implicații profund negative și 
grave pericole potențiale pentru sta
bilitatea si perspectivele păcii in 
lume. Realitățile lumii contemporane 
atestă pe deplin justețea acestor a- 
precieri. Menținerea și adincirea de
calajelor, ca urmare a continuării 

vechil politici colonialiste în forme 
și cu metode noi, chiar și mai spo
liatorii decit cele din trecut, pentru 
că prind ca intr-un păiertjeniș în
treaga viață economică și socială a 
țărilor în curs de dezvoltare, afec
tează evoluția economică generală. 
Aceasta constituie o sursă de ani
mozitate, tensiune și conflicte intre 
state, care generează situații explo
zive, reprezintă o adevărată „bom
bă socială", de natură să pericliteze 
viitorul păcii pe planeta noastră.

Principii noi — la temelia 
unei lumi mai drepte și mai 
bune. 1° concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noua ordine pe 
plan economic se află intr-o relație 
organică, indisolubilă, cu noua or
dine pe plan politic, presupune așe
zarea la temelia relațiilor internațio
nale a principiilor noi, democratice 
— de respect al independenței și su
veranității naționale, deplină egali
tate in drepturi între toate statele, 
neamestec in treburile interne si 
avantaj reciproc, dreptul imprescrip
tibil al fiecărui popor de a-și alege 
în mod liber orânduirea pe care o\ 
dorește, de a fi stăpin pe avuțiile 
sale și de a decide suveran asupra 
folosirii lor, în conformitate cu ce
rințele propriei dezvoltări.

Pe baza concepției revoluționare a 
președintelui României asupra pro
blematicii economice mondiale, in 
perioada care a trecut de la Congre
sul al XIII-lea al partidului țara 
noastră a prezentat, la O.N.U. și in 
alte foruri internaționale, documen
te de poziție cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice 
mondiale. în care sint prezentate pe 
larg considerentele in legătură cu 
cauzele persistenței și chiar accentu
ării subdezvoltării, cu căile, și di
recțiile de acțiune pentru reducerea 

și, în cele din urmă, lichidarea deca
lajelor economice dintre state, cu co
relația dintre factorii interni și ex
terni ai procesului dezvoltării. O în
semnătate deosebită au avut, in ul
tima vreme. „Considerentele și pro
punerile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind probleme
le majore ale vieții internaționale", 
prezentate celei de-a 42-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. „Consi
derentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
privind soluționarea globală a pro
blemelor datoriilor externe și do- 
binzilor excesive", prezentate ulti
mei reuniuni anuale a F.M.I. și 
B.I.R.D. Este o problemă cu atit mai 
importantă cu cit in activitatea 
B.I.R.D. și-au făcut loc, în măsură 
crescindă, practici spoliatorii, inechi
tabile și antidemocratice, contrare 
menirii sale, profund nocivfe, ducînd, 
în fapt, la subminarea gravă a efor
turilor de propășire ale țărilor in 
curs de dezvoltare.

Se cuvine, de asemenea, a
sublinia importanța deosebită a 
mesajelor adresate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu celei de-a Vil-a 
sesiuni a U.N.C.T.A.D. și Conferin
ței internaționale privind relația 
dintre dezarmare și dezvoltare. 
Totodată, România a participat activ, 
împreună cu celelalte țări în curs fie 
dezvoltare, la elaborarea, în cadrul 
diferitelor organisme și reuniuni in
ternaționale, a, unor documente de 
bază pentru definirea modalităților 
de înfăptuire a noii ordini economi- 

v ce și politice mondiale.
Căi și modalități de în

făptuire a unui deziderat is
toric PreSedintele Nicolae Ceaușescu 
are meritul nu numai de a fi înțeles 
la vremea potrivită imperativul edi
ficării noii ordini economice și a-i 

fi dat contururi teoretice, ci și de a 
fi trasat cu profunzime. îndrăzneală 
și realism, intr-o viziune planetară, 
căile și modalitățile de realizare a 
acestui deziderat istoric. In legătură 
cu aceasta, secretarul general al 
partidului evidențiază adevărul fun
damental că lichidarea subdezvoltă
rii presupune, în primul rînd, spo
rirea eforturilor proprii ale țărilor in 
cauză pentru punerea largă in va
loare a resurselor materiale și umane 
de care dispun, pe baza urior pro
grame naționale de dezvoltare eco
nomică și socială, care, pornind de 
la prioritățile și posibilitățile con
crete ale fiecărei țări, să asigure 
creșterea rapidă a forței economice 
și ridicarea nivelului de trai al po
poarelor lor.

Totodată, luînd în considerare fap
tul că eforturile depuse Me țările in
curs de dezvoltare sint in corelație- 
cu factorii externi, președintele 
României consideră că un rol deose
bit de important în eliminarea deca
lajelor il au colaborarea economică 
internațională, acordarea unui spri
jin real și substanțial de către țările 
avansate celor rămase in urmă.

In viziunea de largă cuprindere a 
secretarului general al partidului, 
realizarea acestor obiective presupu
ne, înainte de toate, adoptarea unor 
măsuri vijjnd soluționarea globală a 
problemei datoriilor externe ale ță
rilor in curs de dezvoltare, care a 
devenit o povară insuportabilă, con
stituind nu numai o expresie a ac
tualului sistem inechitabil de relații 
dintre state, ci și unul din principa
lele obstacole in calea realizării noii 
ordini economice internaționale. Este 
un fapt indiscutabil. subliniat cu 
putere de țara noastră, că dobinzile 
exorbitante impuse de marile bănci 
internaționale constituie o expresie 
flagrantă a politicii neocolonialiste, 
care determină adincirea continuă a 
decalajelor economice și sociale. 
Realitățile vieții impun o reorgani
zare a sistemului monetar interna
țional. pe baze echitabile, cu respec
tarea strictă a principiilor noi de re
lații între state, astfel incit să con
tribuie la stimularea progresului 
economico-social al fiecărei țări, și 
în primul rînd al celor in curs de 
dezvoltare.

De asemenea. în întreaga perioadă 
de după Congresul al XIII-lea al 
partidului. România a militat cu fer
mitate pentru eliminarea oricăror 
practici discriminatorii și restrictive, 
pentru instaurarea unui comerț li
ber, despovărat de orice măsuri de 
natură să limiteze schimburile eco
nomice dintre state. Țara noastră 
consideră, totodată, ca imperative 
esențiale ale unei noi ordini econo

mice stabilirea unui raport just, 
echitabil intre prețul materiilor pri
me și cel al produselor industriale ; 
asigurarea accesului larg, neîngrădit 
al tuturor statelor la cuceririle știin
ței și tehnicii moderne : soluționarea 
gravelor probleme alimentare ce 
confruntă lumea de azi.

Pentru traducerea în viată a tutu
ror acestor cerințe fundamentale, to
varășul Nicolae Ceaușescu consideră 
că o mare însemnătate ar avea-o or
ganizarea unei conferințe internațio
nale in cadrul O.N.U., cu partici
parea țărilor in curs de dezvoltare 
și a celor dezvoltate, care să ducă 
la înțelegeri privind soluționarea 
globală a problemelor subdezvoltării 
și instaurării noii ordini economice 
mondiale.

Secretarul general al partidului a- 
preciază că orientarea intr-o direcție 
pozitivă a proceselor economice și 
politice internaționale depinde, în 
bună parte, de capacitatea țărilor in 
curs de dezvoltare de a-și întări uni
tatea și colaborarea dintre ele. Toc
mai un asemenea obiectiv vizează 
propunerea privind convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor in 
curs de dezvoltare, după o pregătire 
corespunzătoare implicind ..Grupul 
celor 77“ și in cooperare cu mișcarea 
țărilor nealiniate.

România a arătat in repetate rin
duri că realizarea unor pași concreți 
in direcția eliminării decalajelor și 
asigurării unei dezvoltări stabile și 
echilibrate a economiei mondiale 
presupune alocarea unor mari resur
se materiale și bănești, ceea ce nu 
se poate concepe decit prin intensifi
carea eforturilor pentru trecerea Ia 
dezarmare, la reducerea uriașelor 
cheltuieli militare, care au devenit o 
grea povară pentru toate statele, și 
canalizarea fondurilor astfel elibera
te in direcția progresului economico- 
social.

Desigur, țara noastră nu ignoră 
dificultățile obiective existente în 
calea edificării noii ordini economice 
mondiale și nici obstacolele pe care 
le ridică forțele conservatoare, inte
resate in menținerea vechilor stări 
de lucruri. Este însă convingerea 
fermă a României, puternic reafir
mată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în perioada de după Congresul al 
XIII-lea al partidului, că prin conju
garea eforturilor tuturor statelor în 
curs de dezvoltare, prin lupta unită 
a tuturor forțelor înaintate ale con
temporaneității. omenirea va realiza 
o nouă ordine-internațională. o lume 
mai dreaptă și mai bună, in care 
toate națiunile să se bucure de bine
facerile progresului și păcii.

Gh. CERCELESCU
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EXPOZIȚIA ROMANEASCA. La I 

Beijing a avut loc vernisajul unei 
expoziții de artă populară roma- I 

I nească, deschisă la Muzeul de artă j 
al R. P-. Chineze. Sint expuse

I costume țărănești din diferite ju- > 
dețe ale țării noastre, podoabe, I 
obiecte de uz casnic. Luind cuvin- I 
tul cu acest prilej, Wang Jifii, 
adjunct al ministrului culturii al I

I R. P. Chineze, a relevat că cele | 
peste 200 de exponate se remarcă

Iprin frumusețea și înaltul lor nivel > 
de realizare artistică, exprimă forța 
creatoare și talentul poporului ' 

. român.
DECIZIE. Ministerul belgian al I 

' Apărării a dat instrucțiuni de sto- • 
Ipare a lucrărilor de amplasare a 

rachetelor Cruise la baza militară 
din Florennes. ;

. GUVERNELE R. D. GERMANE , 
ȘI R.P.S. ALBANIA au căzut de j

I acord să ridice din nou relațiile | 
lor diplomatice la nivel de amba-

I sade și să facă schimb de amba- | 
I sadori. [

LA OSLO a avut loc ceremonia 
inminării premiului Nobel pentru I

| pace, decernat anul acesta preșe- | 
dintelui Costa Ricăi. Oscar Arias.

■ în alocuțiunea rostită cu acest pri- i 
lej, laureatul premiului Nobel a 
relevat că numai națiunile Ameri- • 

Icii Centrale sint in măsură să re
zolve stările conflictuale din re- I 
giune și să pună in aplicare pla- | 
nul lor de pace, fără intervenția

I altor state.
LA ULAN BATOR au avut loc | 

lucrările plenarei C.C. al Parti-

Idului Popular Revoluționar Mongol, i 
Participanții au examinat și aprobat 
raportul „Cu privire la sarcinile 1

I pentru dezvoltarea zootehniei și . 
îmbunătățirea condițiilor materiale I 
și culturale ale lucrătorilor de la •

Isate", prezentat de Jambin Batmunh, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., I 
președintele Prezidiului Marelui | 
Hural Popular al R.P.ș Mongole.

MEDALIA O.U.A. tn cadrul unei I 
I ceremonii desfășurate la Dar Es | 

Salaam. Medalia Organizației Uni-
I tatii Africane a fost decernată pre- .
I ședțntelui Partidului Revoluționar I 

din Tanzania, Julius Nperere, fost
I președinte al acestei țări. .
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