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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
— forumuri ale democrației muncitorești - revoluționare

ÎN CENTRUL DEZBATERILOR

• ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE 1988
• PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PROD IUIEI ANIM VIITOR

plină desfă-în aceasță perioadă se află în 
șurare adunările generale ale oamenilor mun
cii. forumuri supreme ale democrației mun- 
citorești-revoluționare, chemate să analizeze 
și să dezbată cu înaltă responsabilitate si 
exigentă revoluționară, in spirit critic și au
tocritic. modul in care au acționat consiliile 
oamenilor muncii și birourile executive ale 
acestora, cadrele din conducerea unităților eco
nomice pentru îndeplinirea planului pe acest 
an la toti indicatorii, în condiții de eficientă 
economică sporită, precum și pentru pregăti
rea producției anului viitor.

în spiritul înaltelor exigente și orientări for
mulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. al mă
surilor stabilite la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., dezba
terile din adunările generale trebuie să ur
mărească cu deosebire asigurarea tuturor con-

dițiilor pentru realizarea integrală a planului 
pe trimestrul IV al acestui an, pentru recu
perarea oricăror rămîneri in urmă, stabilirea 
tuturor soluțiilor care să garanteze, încă de la 
începutul anului viitor. îndeplinirea ritmică si 
in intregime a sarcinilor de plan, întărirea or
dinii și disciplinei în toate unitățile, la fieca
re loc de muncă.

De asemenea, finind seama de faptul că pre
vederile planului pe anul viitor reprezintă ni
veluri minime, este necesar ca, prin analize
le ce vor fi efectuate, precum și prin propu
nerile avansate, în adunările generale ale oa
menilor muncii să fie identificate noi căi și 
posibilități pentru îmbunătățirea indicatorilor de 
plan, in mod deosebit pe linia majorării pro
ducției fizioe și a exportului, pentru creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, redu
cerea severă a consumurilor materiale și ener-

getice, recuperarea și valorificarea mai inten
să a resurselor refolosibile. pentru sporirea efi
cientei economice a întregii activități. Tocmai 
pornind de la problematica deosebit de im
portantă, hotărîtoare pentru activitatea pro
ductivă, fiecare reprezentant al oamenilor mun
cii participant la adunarea generală trebuie să 
se simtă răspunzător pentru tot ce se dezba
te și se decide in acest for. să facă propu
neri concrete, constructive, să tragă la răspun
dere. atunci cind este cazul, pe oei care nu 
clarifică problemele sau nu-și îndeplinesc cu 
răspundere îndatoririle ce le revin.

Prezentăm, in continuare, relatări ale cores
pondenților „Scinteii" de la desfășurarea a- 
dunărilor generale ale oamenilor muncii din 
două mari întreprinderi industriale din jude
țele Bacău și Sibiu.

La Combinatul de prelucrare a lemnului Bacău

Un angajament mobilizator:

Contractele la export vor fi 
onorate înainte de termen

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
acordat săptămînalului libanez „La Revue du Liban"

Faptul că peste 90 la sută din 
producția de mobilă a Combinatu
lui de prelucrare a lemnului Bacău 
este destinată exportului explică în
tru totul de ce in adunarea genera
lă reprezentanții oamenilor muncii 
au insistat asupra problemelor le
gate de îndeplinirea exemplară a a- 
oestui indicator. Astfel, adunarea ge
nerală a hotărit ca munca să fie ast
fel organizată incit planul la ex
port pe 1988 să fie îndeplinit pînă 
la jumătatea lunii decembrie, iar 
produsele contractate pentru anul 
viitor să fie livrate partenerilor chiar 
din primele zile ale lunii ianuarie. 
Această hotărîre are ca temei fap
tul că. in perioada care a trecut din 
aoest an. toate contractele încheia
te au fost onorate la vreme și chiar 
în avans.

Bunăoară, inginerul Victor Neagoe, 
prim-vioepreședinte al consiliului oa
menilor muncii, arăta că, acționind 
în spiritul Tezelor pentru plenara 
C.C. al P.C.R., oamenii muncii din 
oombinat au îndeplinit in mod 
ritmic, lună de lună, planul la toti 
indicatorii, iar la export livrările de 
mobilă au fost mai mari cu 47 mi
lioane lei față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Totodată, au fost 
introduse în fabricație și livrate noi 
tipuri de mobilier multifuncțional, 
competitive pe piața externă. Dova-

Lumea - 
cu ochii 

copiilor
Am in față un album cu re

produceri după desene si picturi. 
Cuceritoare. Am văzut și origi
nalele, ba chiar mult mai multe 
decît cele reproduse. Și încă 
se învolbură in mine emoția de 
atunci. De ce ? Indiscutabil, de
senele nu sint. n-aveau cum să 
fie ceea ce numim „desăvirsite 
opere de artă". ele nu se bizuie 
nicicum pe rafinatele tehnici 
alo meșteșugului picturii. 
Atunci ce sint ? De unde ire
zistibila lor putere de a răscoli 
eonșt'inta. do a solicita sensibi
litatea privitorului ? De unde ? 
Din .capacitatea de a asocia, 
fabulind copios și asociind no
țiuni. simboluri, elemente pri
mare ale vieții in așa fel incit 
să construiască idei. Surprinză
toare. simp’e. majore si puter
nice. Cu atît mai puternice cu 
cit vin c!n partea unor cugete 
ale purității înseși.

Din partea unor... copii.
Să le „povestim" pe rind :

1. Pe un cimp de culoarea griu
lui copt si a toamnei, cu flori 
galbene și maronii, trei oameni 
(copii ?) care ar putea fi cei 
trei ciobănei ai ..Mioriței"' ; ei 
însă nu miei tin in brațe (cum 
ne-am aștepta de la o transpu
nere grafică a bătrinei balade), 
ci albi, uriași porumbei. Fabu
loși porumbei se mai găsesc și 
pe cimp (nu in stol, ci in... 
turmă : sintem in plan mioritic). 
Un uriaș porumbel se află șl in 
văzduhul albastru și. de el pur- 
tați ea de covorul fe-mecat. alți 
doi oameni par să cînte... Con
vertirea filozoficei ba’ado în 
s'mboluri ale celei mai acute 
năzulnți contemporane : nacea. 
Autor (a’ci e a'ri !) ; Brumă 
V'orel. 6 ani. Nu. sigur, nu-1 
"utem învesti no băv’to’u1 do 
6 ani cu o atit de matură in
tenție si capacitate do a veh’cu- 
ln simboluri mioritice. Dar pu-

(Continuare în pag. a V-a) 

'dă a preocupărilor pentru continua 
îmbunătățire a calității produselor 
este și faptul că. in acest an. nu s-a 
primit nici o reclamație din partea 
partenerilor externi. Iar despre fe
lul cum s-a muncit vorbește si fap
tul că întreaga producție , a fost 
realizată în condițiile unei eficien
te sporite, cu consumuri reduse de 
materii prime și energie electrică. In 
fine, după cum a.reieșit din cadrul 
dezbaterilor, la această dată se află 
lansate in fabricație toate produ
sele contractate pină la finele fi
nului. ceea ce constituie un argu
ment sigur că angajamentul luat va 
fi respectat.

Succesele obținute nu au generat 
însă nicidecum o stane de automul- 
tumire in rîndul . participantilor la 
dezbateri. Refenindu-se la rezervele 
mari existente in combinat, mai. 
multi vorbitori, intre care maistrul 
Vasile Pascu, inginerii Cezar Ol- 
teanu și Teodor Gherman, au ară
tat că rezultatele puteau fi mult 
mai consistente dacă consiliul oa
menilor . muncii ar fi intervenit la 
vreme pentru soluționarea proble
melor apărute. ..Datorită lipsurilor 
și întârzierilor de la program înre
gistrăm un indice de utilizare a 
timpului de lucru de numai 89,3 la 
sută, iar în fabricile de mobilă și 
binale aoesta este chiar și mai mic

Se elaborează 
o nouă șarjă 

la Combinatul siderurgic 
Reșița

Foto : E. Dichiseanu
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Eliberarea socială și națională 
-obiective fundamentale 

ale revoluțiilor din 1784 și 1821
In această perioadă in care între

gul nostru popor aniversează un 
eveniment hotăritor din istoria sa
— împlinirea a 70 de ani de la fău
rirea statului național unitar român
— dobindesc noi și profunde 'sem
nificații' marile evenimente și mo
mente ce au jalonat existența și 
lupta sa îndelungată, intre care ia 
loc de seamă se situează revoluții
le din 1784 și 1821 ; deși despărțite 
în timp, ele sint legate prin aceleași 
înalte idealuri de luptă pentru drep
tate și libertate socială, pentru uni
tate și independență națională, pen
tru progres și propășire, iar înțele
surile lor adinei vor fi amplificate 
în perioada următoare, in 1848, 1859 
și 1877, toate la un loc constituin- 
du-se ca trepte ale unui proces de- 
săvîrșit in anul 1918 — realizarea 
unității național-stat.ale.

Dupta de eliberare națională și so
cială, constituirea națiunilor în sens 
modern și cristalizarea conștiinței 
identității naționale proprii reprezin
tă o parte componentă esențială a 
istoriei popoarelor din centrul, răsă
ritul și sud-estul Europei in secolul 
al XVIII-lea și prima jumătate a se
colului al XIX-lea. Integrîndu-se in 
acest proces general, românii din 
cele trei țări, despărțiți de granițe 
politice instituite prin forța împre
jurărilor istorice, dar unitari in pri
vința elementelor fundamentale eco
nomice, sociale și spirituale care 
condiționează evfeluția spre noul ca
dru național, marchează în epocă 

—- a spus economistul Ion Drăgulin. 
Aoest timp nefolosit echivalează cu 
lipsa de la lucru in fiecare zi a 
unui număr important de oameni, 
ceea oe înseamnă zeci de garnituri 
de mobilă nerealizate. Trebuie să 
recunoaștem că nici organizațiile de 
partid și nici consiliul oamenilor 
muncii n-au intervenit cu hotărine 
pentru a pune capăt acestor acte de 
indisciplină".

Au fost criticate, de asemenea, 
unele aspecte ale nereșpectării teh
nologiilor de fabricație, neatingerii 
capacităților proiectate la Fabrica de 
mobilă din Buhttși. nerealizării nor
melor de lucru de către unii mun
citori. ceea, ce a avut urmări nedo
rite asupra nivelului producției și 
eficientei economico. Alti vorbitori 
■ maiștrii Eugen Pop și Constan
tin ăiirvalrl — s-au referit la o se
rie de greutăți pe care le creează 
unii furnizori de materii prime și 
materiale care nu-și respectă obli
gațiile contractuale. ..Rezultatele ob
ținute in producție puteau fi cu (Continuare in pag. a Il-a)

amintită o tendință în esență simul
tană și similară orientată spre na
țiunea modernă. In acest răstimp, 
mișcarea de emancipare națională și 
socială și-a elaborat programul po
litic a cărui realizare urma să ga
ranteze o dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare' —, descătușată de chin
gile anacronicelor realități feudale — 
a poporului român, în ansamblul 
său, în noile condiții ale epocii mo
derne dominate de ideea de națio
nalitate și libertate.

Desigur, dincolo de acest obiectiv 
general, strategic, mișcarea de eman
cipare din cele trei țări române și-a 
formulat deziderate specifice fiecă
rei etape și în funcție de condițiile 
concrete, caracteristice ale situației 
istorice date. Astfel, pentru românii 
din Transilvania un prim obiectiv îl 
reprezenta recunoașterea ca națiune 
egală in drepturi în cadrele consti
tuționale ale principatului, lichidin- 
du-se sistemul medieval al celor trei 
„națiuni" și patru „religii recepte", 
care excludea din viața politică a 
țării majoritatea românească a lo
cuitorilor ei. Conceptualizat intr-o 
primă formă coerentă și clară de că
tre Inochentie Micu în prima jumă
tate a secolului al XVIII-lea, pro
gramul politic al românilor din Tran
silvania își găsește deplina cristali
zare, fundamentată pe rezultatele 
științifice ale generației de cărturari 
a Școlii Ardelene și pe o aplicare 
a ideilor veacului luminist la reali
tățile proprii, prin mișcarea „Sup- 

mult mai bune dacă am fi primit 
Ia timp toate materialele necesare, 
a arătat și inginerul Costel Sandu. 
Adesea, din lipsa furnirelor, placa
jelor. a unor lacuri si feronerii, am 
fost nevoit! să intrerupem activitatea 
din sectoarele de finisaj și montaj. 
Și trebuie să spunem că unii dintre 
furnizori fac părte chiar din cen
trala; noastră industrială.. Intrucît 
planul pe anul viitor prevede creș
teri substanțiale la toți indicatorii 
și indeosebi la export, solicităm din 
partea centralei noastpe și a minis
terului de resort să ne ajute mai 
mult in aprovizionarea la vreme cu 
materiile prime și materialele ne
cesare".

Inginerul Alexandru Ripă s-a re
ferit in cuvintul. său la necesitatea 
îndeplinirii planului de investiții, 
pornind de la faptul că punerea in 
funcțiune a noilor capacități de pro- 
.ducție condiționează în mare măsură 
realizarea prevederilor de plan pe 

plexului" din anii 1790—1792. care în
cununează întreaga evoluție din 
cursul veacului al XVIII-lea spre 
afirmarea conștiinței naționale mo
derne.

Concomitent și paralel cu acest 
plan al luptei de emancipare promo
vat de o intelectualitate formată și 
educată in spiritul ideologiei lumi
nilor, țărănimea, care constituia ma
rea majoritate a poporului român 
din Transilvania, și-a dus la rindiil 
ei lupta Împotriva sistemului apăsă
tor și anacronic al iobăgie!, care in 
secolul al XVIII-lea cunoscuse o 
agravare extremă a formelor sale 
de manifestare. Este simptomatică 
în acest sens creșterea obligațiilor 
in muncă de la 2 zile pe săptămînă 
in veacul precedent la 4 zile pentru 
iobagi și 3 pentru jeleri la inceputul 
secolului al XVIII-lea. pentru ca re
glementarea din a doua jumătate a 
veacului, care vorbea de 3" zile cu 
vitele sau 4 cu palmele, să fie apli
cată deseori abuziv de către nobili
me. mai cu seamă în perioadele de 
virf ate muncilor agricole, ca 7 zile 
de robotă pe săptămină. Gravitatea 
obligațiilor în muncă, bani sau na
tură era accentuată de abuzurile care 
caracterizau sistemul de percepere și 
efectuare a lor in condițiile in care 
aparatul administrativ și justiția 
erau controlate de nobilime și trans-

Ladislau GYfiMÂNT
(Continuare în pag. a IV-a)

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, la 26 Octombrie a(c., pe Melhem Karam, redactor-șef 
al săptămînalului libanez „La Revue du Liban", căruia i-a acordat ur
mătorul interviu :

ÎNTREBARE : Pentru noi. 
mult stimate domnule pre
ședinte Ceaușescu, sînteți o 
personalitate înscrisă definitiv 
in istorie. Ați acționat întot
deauna in favoarea păcii, iar 
față de arabi ați avut și aveți 

. o atitudine deosebit de favora
bilă, fapt pentru care noi, li
banezii, vă iubim foarte mult. 
Este cunoscut, de asemenea, că, 
in ultimii 23 de ani, România 
a înregistrat — sub conducerea 
dumneavoastră' — o puternică 
dezvoltare in toate domeniile.

Cu respect, doresc să vă rog, 
domnule președinte, a înfățișa 
cititorilor publicației „La Revue 
du Liban“ succesele obținute de 
România și — dacă veți fi de 
acord — să ne spuneți ce con
siderați mai important din rea
lizările pe plan social, economic 
și urbanistic din perioada de 
cind vă aflați la conducerea 
țării și a poporului dumnea
voastră ?

RĂSPUNS : în oei 44 de ani care 
au trecut de la revoluția de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și în 40 de ani de 
construcție socialistă. România a 
realizat profunde transformări revo- 
lutionane, parcurgînd mai multe eta
pe de dezvoltare economico-sodală 
in acest scurt timp — de la o țară 
agrară slab dezvoltată la un stat in- 
dustrial-agrar, cu o industrie moder
nă. dezvoltată, cu o agricultură so
cialistă in plin progres ; de la orin- 
duirea burghezo-moșierească la fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Practic, România a 
parcurs patru etape de dezvoltare în 
această perioadă.

Succese remarcabile s-au realizat, 
in ultimii 23 de ani, după Congresul 
al IX-lea.al partidului, care a lichi
dat formele vechi, șabloanele, „mo
delele". conservatorismul și a des
chis calea unei acțiuni în care po
porul însuși este factorul principal 
al întregii dezvoltări economico-so
ciale.

Producția industrială a crescut, 
față de 1945, de peste 120 de ori, din 
care 80 la sută in ultimii 23 de ani ; 
producția agricolă a crescut de peste 
6 ori ; venitul național — de peste 
32 de ori.. O dată cu acestea a crescut 
nivelul de trai material și spiritual 
al poporului. Numai față de 1965, 
fondul total de retribuții a crescut 
de aproape 6 ari. cteea ce a făcut să 
se asigure aproape o dublare a nu
mărului locurilor de muncă și o 
creștere de trei ori a retribuției 
reale a oamenilor muncii. Puține 
țări se pot prezenta cu asemenea 
realizări I

Am acționat pentru dezvoltarea 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării. Cred că una din marile 
noastre realizări in domeniul dez
voltării economico-sociale este am
plasarea industriei. a altor activități 
economico-sociale in toate județele 
și zonele țării, ceea ce a asigurat 
ridicarea generală a nivelului de 
civilizație și a creat condiții pentru 
adevărata egalitate în drepturi între 
toti cetățenii.

Am dezvoltat puternic construc
țiile de locuințe, de școli, spitale, de 
alte așezăminte sociale și culturale. 
De altfel, oricine, vizitează România 
poate să constate faptul că în toate 
orașele, și satele patriei noastre se 
desfășoară o activitate intensă de 
modernizare și asigurare a condi
țiilor de locuit, de invătămint, de 
ocrotire a sănătății, dintre oele mai 
bune.

Am perfecționat continuu for
mele de organizare și conducere a 
societății noastre pornind de la fap
tul că socialismul trebuie să răs
pundă condițiilor din fiecare țară, 
cerințelor fiecărui popor. Am por
nit de la necesitatea creării unui 
larg cadru democratic, considerind 
că trebuie să construim socialismul 
cu poporul și pentru popor. Prac
tic, alături de formele democratice 
clasice, ca să spun așa, am creat 
noi forme și organisme democratice, 
in care toate categoriile sociale’, în
tregul popor participă direct la ela
borarea politicii interne și externe, 
la dezvoltarea generală a țării. 
Cred că aceasta constituie, de ase
menea, una din marile realizări ale 
societății socialiste românești.
’ Nu totul a mers fără lipsuri, fără 
greșeli. Nu am putea spune că am 
soluționat. toate problemele. Dar 
ceea, ce am realizat pină acum ne 
dă încrederea că am mers și mer
gem pe un drum bun, care răspunde 
intereselor poporului nostru și ne 
dă garanția că vom putea să reali
zăm obiectivele de dezvoltare în 
viitor.

ÎNTREBARE : Cum ar putea 
fi definite direcțiile fundamen
tale ale politicii interne și 
externe ale României în mo
mentul de față ? In ce constau 
programele de dezvoltare in 
diferite domenii ?

RĂSPUNS : încă la Congresul a! 
XIII-lea al partidului, eu 4 ani in 
urmă, și la Conferința Națională de 
anul trecut au fost stabilite noile 
direcții 'și -perspectivele dezvol
tării pentru patria noastră.

Am pornit de la faptul că am 
ajuns la un nivel general bun d? 
dezvoltare a industriei și a altor 
sectoare de activitate și deci nu 
șe mai pune problema dezvoltării 
extensive, ci ne-am propus trece
rea la dezvoltarea intensivă a tu

TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R. 
— program revoluționar de muncă

pentru partid, pentru popor
® La temelia conducerii moderne a întreprinderilor: RĂSPUN

DERI PRECISE, ORGANIZARE RIGUROASĂ
® IMPLICAREA ACTIVĂ A ȘTHNTEI IN PROCESUL CONDUCERII 

SOCIETĂȚII
® CONTROLUL OAMENILOR MUNCII - MAI FRECVENT, MAI 
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turor sectoarelor de activitate, pu- 
nind la baza acestei activități cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. Am pornjt de la faptul că 
numai pe baza celor mâi noi cuce
riri ale științei și tehnicii, numai 
pe baza ridicării generale a nivelu
lui profesional, tehnic, științific și 
cultural al poporului putem asigura 
dezvoltarea in continuare a patriei 
noastre. Acum avem in vedere să 
accentuăm laturile calitative, să ri
dicăm nivelul tehnic al întregii 
noastre activități.

Ne-am propus ca tot ceea ce rea
lizăm să fie la nivelul celor mai 
bune produse și realizări de pe 
plan mondial. De asemenea, ne-am 
propus ca, în cîteva domenii, să ne 
străduim și să facem totul pentru 
a fi in primele rînduri. Considerăm 
că avem forța științifică, avem oa
meni cu înaltă capacitate pentru a 
realiza aceste obiective.

Formulat în termeni generici, ac
ționăm pentru realizarea Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre co
munism.

Avem în vedere ca, în anii *90, 
România să treacă la un- nou stadiu 
de dezvoltare — acela de țară so
cialistă mediu dezvoltată, iar pină 
in anii 2 000 să realizăm, în linii ge
nerale, obiectivele programului de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre, ceea ce presupune dez
voltarea forțelor de producție, a ni
velului calitativ, științific, a. nive
lului de viață al poporului, care să 
așeze, practic, România — din punct 
de vedere economic și al forțelor 
de producție — in rindul țărilor 
dezvoltate. Am spus „din punct de 
vedere economic" nu întîmplător. 
Considerăm că, din punct de vedere 
social, al relațiilor sociale, ne aflăm, 
deja, cu mult înaintea țărilor capi
taliste dezvoltate, pentru că am li
chidat inegalitățile sociale și na
ționale. asigprăm deplina egalitate 
in drepturi. In societatea noastră 
nu mai pot avea loc inegalitățile și 
înjosirea omului, sub nici o formă !

De aceea, având in vedere reali
zările deosebite în domeniul dezvol
tării sociale. considerăm că avem 
condițiile necesare ca, pină în anii 
2000. să realizăm obiectivul strategic 
care să așeze România și din punct 
de vedere economic, al forțelor de 
producție, al științei la nivelul 
cerințelor unui stat modern. Ceea oe 
am realizat pînă acum ne dă garan
ția că vom reuși să îndeplinim aces
te obiective !

Dacă veți veni anul viitor la con
gresul partidului nostru — și vă 
adresez invitația să veniti — atunci 
veți putea constata cum judecăm lu
crurile și la ce nivel de dezvoltare 
am ajuns, oe ne propunem și cum 
considerăm că trebuie să realizăm 
toate aoestea.

În oe privește activitatea interna
țională. sintem conștienți că putem 
realiza obiectivele noastre numai in 
condiții, de pace, în condiții de largă 
colaborare cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială. Desigur, 
punem ferm la baza tuturor rela
țiilor noastre principiile egalității, 
respectului independenței, suverani
tății, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

ÎNTREBARE : Referindu-ne 
la perspectivele de dezvoltare, 
atit ale României, cit și ale al
tor țări socialiste, in contextul 
dezbaterilor care au loc pe 
plan internațional, ce părere 
aveți, domnule președinte, 
despre conceptul de „deschi- 
dere", utilizat astăzi tot mai 
des '! Ce poziție are România 
in această direcție ?

RĂSPUNS : Am fost întotdeauna 
și sântem pentru o largă deschidere 
și colaborare internațională. Ceea ce 
am înțeles insă noi întotdeauna 
este că deschiderea nu trebuie să 
ducă la ploconire față de alții și la 
renunțarea la principiile de bază ale 
dezvoltării socialiste.

Noi pornim de la concepția socia
lismului științific, potrivit căreia 
noua orinduire se construiește ținînd 
cont de realitățile din fiecare țară. 
Nu sintem pentru modele și șa
bloane.

In oe privește reformele din dife
rite țări, sigur, ele țin seama de 
realitățile țărilor respective.

In ceea ce ne privește, considerăm 
că unele probleme privind autocon- 
dueerea. autogestiunea, crearea unui 
mecanism economic modern, realiza
rea unor organisme democratice de 
conducere și altele le-.am soluționat 
cu 20 de ani în urmă și, pe parcurs, 
le-am perfecționat, le-am îmbunătă
țit și acționăm in continuare în a- 
ceastă direcție. Nu sintem însă 
adepții întoarcerii la foirme capita
liste. sub nici un motiv — pentru 
că. practic, noi considerăm că socia
lismul și-a demonstrat vitalitatea și 
forța sa și nu există nici o. justifi
care pentru a ne Întoarce inapoi.

De altfel, capitalismul a demon
strat că nu este în stare să soluțio
neze problemele fundamentale ale 
lumii. Sigur, nu sintem printre cei 
care spun că capitalismul nu mai 
poate face nimic. El nu este însă în 
stare și nu a putut, nu poate să 
rezolve problemele sociale de bază 
-- în primul rind inegalitatea între 
oameni., asuprirea omului de către 
om. Este o realitate pe cane nu o 
poate contesta nimeni !

Capitalismul nu a rezolvat proble

mele șomajului, ale învățămintulul 
pentru toți cetățenii, nu a rezolvat 
problemele locuințelor și sărăciei. În 
Statele Unite ale Alherîcij. după de
clarațiile oficiale, sânt peste 32 mi
lioane de oameni care trăiesc sub 
limita sărăciei. În capitalism, tinere
tul nu are asigurate' condiții de dez
voltare. Deci nu se poate spune că 
societatea capitalistă a demonstrat 
că poate să soluționeze problemele 
sociale.

în schimb, socialismul a demon
strat că poate soluționa aceste pro
bleme, desigur. printr-o politică 
justă.

Noi sîntem pentru coexistentă 
pașnică și conlucrare între țările cu 
sisteme diferite. Problema întrecerii 
între socialism și capitalism nu tre
buie să se desfășoare pe calea for
ței. ci pe cale pașnică, prin activi
tatea de construcție. Eu am convin
gerea că socialismul este superior și 
își va demonstra tot mai mult a- 
ceastă superioritate I

Repet, sîntem pentru o largă con
lucrare cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, pentru o 
participare activă a tuturor țărilor 
și popoarelor la diviziunea interna
țională a muncii, la . soluționarea 
marilor probleme care preocupă o- 
menirea. pentru o lume a dreptății 
și egalității între toate națiunile.

ÎNTREBARE : Vă rugăm, 
domnule președinte, să ne pre
zentați poziția țării dumnea
voastră față de marile proble
me ce confruntă in prezent o- 
menirea : dezarmarea și destin
derea, conflictele regionale, 
subdezvoltarea etc.

RĂSPUNS : Referindu-ne la situa
ția internațională, noi considerăm 
că s-au făcut anumiti pași in direc
ția destinderii, un început promiță
tor în direcția dezarmării, dar că 
sintem numai la început, că. ne an
samblu. situația mondială continuă 
să fie destul de complexă si gravă. 
Se mențin multe contradicții si. 
deci, există o dezvoltare contradic
torie în viata mondială.

După părerea noastră, există un 
anumit echilibru în raportul mon
dial de forte. între forțele care ac
ționează în direcția destinderii si 
păcii și cele care continuă să stea 
pe poziții de amestec in treburile 
altora, pe poziții de război. Tocmai 
datorită acestui echilibru relativ a 
fost posibilă realizarea unor progre
se în direcțiile destinderii si dezar
mării.

Este insă necesar ca toate for
țele realiste, toate popoarele care 
doresc pacea să-și intensifice efortu
rile pentru a face ca raportul de 
forțe să se schimbe în bine, in 
direcția politicii de dezarmare, pen
tru a se diminua forța acelora care 
mai cred in politica de război.

Sintem pentru o dezarmare gene-
. rală si totală. Ne pronunțăm pentru 
dezarmarea nucleară si eliminarea 
totală a armelor nucleare, in mai 
multe eiape. în acest cadru, conside
răm foarte importantă realizarea ă- 
corduluî dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unii o ale Americii privind 

< reducerea cu 50 la sută a armelor 
strategice nucleare. O dată cu aceas
ta considerăm, însă, că trebuie să 
se renunțe la experiențele nucleare, 
la așa-zisul „război al stelelor", că 
toate statele nucleare trebuie să se 
angajeze în politica de dezarmare 
nucleară și, in același timp, să se 
asigure participarea tuturor statelor 
Ia realizarea acordului general de 
eliminare a armelor nucleare, pen
tru că armele nucleare privesc toa
te popoarele. Folosirea lor ar face 
să dișpară însăși viata pe plaiieta 
noasitră si, deci, toate popoarele sint 
interesate si trebuie să participe la 
activitatea pentru eliminarea lor 1

Ne pronunțăm pentru dezarmarea 
convențională, pentru reducerea 
cheltuielilor militare, pornind de la 
faptul că numai pe această cale vor 
fi posibile acțiuni reale de soluțio
nare a celorlalte probleme pe plan 
mondial.

Sintem pentru soluționarea con
flictelor din diferite regiuni numai 
prin tratative. Ne pronunțăm, in a- 
celași timp, pentru soluționarea, cu 
participarea tuturor statelor inte
resate. a problemelor subdezvoltării 

, și realizarea noii ordini economice 
mondiale. După părerea noastră, 
după dezarmare, problemele subdez
voltării reprezintă cerința cea mai 
urgentă ! Intr-un anumit sens, pro
blemele subdezvoltării se pot pune 
pe același plan cu problemele 
dezarmării, pentru că fără lichi
darea înapoierii, fără o nouă ordi
ne economică mondială, nu se vor 
asigura nici pacea, nici colaborarea 
între națiunile lumii. împărțirea lu
mii în bogati si săraci nu poate con
tinua la infinit !

în acest sens, considerăm că toate 
statele trebuie să participe activ la 
soluționarea acestor probleme si. in 
primul rind. țările în curs de dez
voltare. țările mici si mijlocii, țările 
nealiniate trebuie să-și întărească 
solidaritatea și colaborarea.

ÎNTREBARE : Ați făcut, re
cent, o vizită oficială la Mos
cova. Ce apreciere dați. dom
nule președinte, relațiilor din
tre Romania și Uniunea So
vietică ? Dar relațiilor dintre 
România și celelalte țări mem
bre ale Tratatului de la Var
șovia ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr. am făcut 
recent mai multe vizite — la Mos
cova, la Beijing și la Phenian. Re-, 
lațiile noastre cu Uniunea Sovietică 
sint bune — la fel. cu Republica 
Populară Chineză și cu Republica 
Populară Democrată Coreeană. cu
(Continuare în pag. a Vl-a)
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
Metode moderne de control 
in spriiimd ridicării niveMi 

calitativ al produselor
Desigur, calitatea unei piese sau a unui produs nu o realizează con

trolul de calitate, dar aoesta poate contribui in bună măsură ia depis
tarea defectelor, a „punctelor slabe" pe fluxul de fabricație, la elimi
narea acestora, la creșterea răspunderii fiecărui executant pentru cali
tatea muncii depuse. Mai mult chiar, o activitate de control bine orga
nizată. care utilizează consecvent tehnici moderne, de inalt randament, 
poate asigura reducerea costurilor, concomitent cu îmbunătățirea nive
lului calitativ al produselor întreprinderii. De altfel, in ultima perioadă, 
in întreaga lume s-au făcut pași însemnați pe linia perfecționării, sub 
multiple aspecte, a controlului de calitate. Au fost elaborate concepte 
și chiar teorii noi cu privire la locul și rolul acestei activități în pro
ducție, iar în prezent se trece tot mai mult la o nouă viziune situată pe 
o treaptă superioară de evoluție, in care controlul este integrat în sis
teme de asigurare a calității atotcuprinzătoare, cu rol activ in prevenirea 
apariției defectelor.

Controlul de calitate, chiar în accepțiunea sa „clasică", este el însuși 
supus unor mutatii remarcabile. Nu este vorba numai de dotarea cu 
aparate de măsură și standuri de probă perfecționate, ci și de metode 
și tehnici noi. între care se înscrie controlul statistic. Deși această formă 
de control este cunoscută de multi ani și aplicată cu succes în nume
roase unități economice, există încă reticente care împiedică generali
zarea ei. Iată de oe ne-am propus să prezentăm cîteva din trăsăturile 
si avantajele controlului statistic, avînd ca interlocutor pe inginerul loan
Roman, inspector general in cadrul 
tru controlul calității produselor.

— Vă rugăm mai întii să explicați, 
pe scurt, ce înseamnă control sta
tistic.

— Este un tip de control exercitat 
asupra unor eșantioane prelevate 
dintr-un lot, fie in cursul fabricației 
(control statistic pe flux), fie la fi
nalul acesteia, asupra produselor fi
nite (control statistic de recepție). 
Scopul său este de a verifica dacă 
lotul sau procesul de fabricație în
deplinesc sau nu condițiile de cali
tate care au fost stabilite, fără a se 
controla fiecare produs sau operați
une in parte. Trăsătura esențială a 
controlului statistic este că decizia
— admis sau respins — se ia pe 
baza rezultatului verificării eșantio
nului prelevat.

— Așadar, luînd ca bază informa
ția referitoare Ia un eșantion, rațio
namentul este extins asupra întregu
lui lot sau proces. în acest caz nu 
există riscul de a se lua o decizie 
eronată ?

— Ba da. Este vorba, pe de o parte, 
de așa-numitul risc al furnizorului
— ca un lot să fie respins, deși un 
control integral ar fi scos in evi
dentă că sint respectate condițiile 
de calitate stabilite — iar. pe de 
altă parte, de riscul beneficiarului — 
de a accepta un lot pe care, la un 
control sută la sută, l-ar fi respins. 
Dar aceste riscuri pot fi mult dimi
nuate prin cunoașterea caracteristi
cilor și alegerea corectă a planului 
de control statistic. Fără a intra în 
amănunte de ordin tehnic precizez 
că planul de control statistic are pa
tru caracteristici * tipul de control 
(simplu, dublu sau multiplu), nivelul 
de verificare (uzual sau special), 
gradul de severitate (normal, redus 
sau sever) și nivelul de calitate 
acceptabil (prescurtat A.Q.L., avînd 
valori între 0,01 și 10 la sută).

— Care sînt avantajele controlului 
statistic în raport cu forma clasică, 
de control bucată cu bucată ?

— Teoria și practica au demonstrat 
în mod cert, concret și convingător 
superioritatea controlului statistic, 
deoarece controlul bucată cu bucată 
are patru mari neajunsuri : este ne
economic. neaplicabil in toate situa
țiile. nefiabil și neantrenant.

— Vă rugăm să detaliați.
— Controlul integral este neecono

mic pentru că implică un număr 
mare de controlori și un volum im
portant de mijloace de măsurare, 
verificatoare și standuri de probă. 
De multe ori, timpul necesar verifi
cării unui reper, subansamblu sau 
produs este cu mult mai mare decit 
cel al realizării lui. Este un control 
neaplicabil pentru acele caracteristici 
care nu pot fi verificate decit prin 
distrugerea produsului. De exemplu, 
se determină grosimea stratului de 
acoperire, conținutul unei sticle îm
buteliate. durata de funcționare a 
unui bec și altele, dar produsul nu 
mai poate fi folosit după verificare. 
Deci, in aceste situații, controlul in
tegral este neaplicabil, imposibil.

Dacă aceste neajunsuri sînt, în ge
neral, cunoscute, mult mai puțini sint 
aceia care știu cit de nefiabil este 
controlul bucată cu bucată. Studiile 
realizate pe plan mondial au dus la 
concluzia că un control sută la sută, 
respectiv o sortare finală, scapă, in 
medie, 15 la sută din defectele exis
tente în lot. Explicația este aceea 
că, la repetarea de sute de ori a 
aceleiași operați L puterea de perce
pere a controlorului este diminuată 
de oboseală, de rutină, de plictiseală, 
ceea ce duce la acceptarea unor re
pere neconforme sau chiar la respin
gerea unora corespunzătoare.

La noi în tară, un test efectuat 
recent asupra a 12 controlori, cu o 
vechime ih această activitate intre 
unu și opt ani. a avut rezultate de-a 
dreptul uimitoare. Au fost date spre 
control 250 de repere, din care 50 nu 
erau bune. Trebuiau controlate două 
cote, cu șublerul exterior și cu cel 
de adincime. Deși timpul normat a 
fost de patru ore, nici unul din cei 
12 controlori nu a depistat in tota
litate cele 50 de piese necorespunză
toare ! în medie. 15.6 la sută din 
piesele defecte nu au fost descope
rite, confirmind cifra din literatura 
de specialitate. Experimentul a fost 
continuat : unul și același lot de 250 
piese a fost controlat succesiv de 
cinci din cei 12 controlori, fără să 
se reintroducă piesele defecte depis
tate. Nici după al cincilea control 
succesiv nu au fost eliminate toate 
cele 50 de Piese defecte, ceea ce 
arată, indiscutabil, lipsa de fiabili
tate, de siguranță pe care o oferă 
controlul sută la sută,

în sfirșit, controlul integral este 
neantrenant pentru executant. Atenția 
și preocuparea lui de a realiza pro
duse conforme documentației scade

Inspectoratului general de stat pen-

dacă știe că un controlor realizează 
o sortare a pieselor executate de el. 
înapoindu-i pentru remediere numai 
pe cele defecte. Interesul său scade 
și mai mult dacă știe că numai 85 
la sută din produsele necorespunză
toare sînt depistate și retumate de 
controlor. Cu totul altfel stau lucru
rile în cazul controlului statistic : 
controlorul nu mai este un simplu 
sortator, ci un adevărat examinator, 
iar dacă eșantionul prelevat este ne
corespunzător, întregul lot este resti
tuit pentru reverificare, sortare, re
maniere. în consecință, executantul 
este mobilizat să lucreze bine de 
prima dată.

— Sint argumente într-adevăr con
vingătoare în sprijinul controlului 
statistic. Ce rezultate s-au obținut in 
practica unităților din tara noastră 
prin aplicarea acestei metode mo
deme de control ?

— Un exemplu revelator este ofe
rit de intreprinderea ..Electronica", 
unde saltul inregistrat este cu ade
vărat remarcabil. Aici, pînă in anul 
1979 televizoarele erau controlate 
bucată cu bucată : mai întii de către 
C.T.C.. iar apoi de către brigada de 
control a Ministerului Comerțului 
Interior, aparatele necorespunzătoare 
fiind retumate echipei care le exe
cutase. Cu toate acestea, înainte de 
vinzare, circa 65 la sută din televi
zoare necesitau remedieri, iar în pe
rioada de garanție — de numai 6 
luni — se efectuau, in medie, peste 
170, de intervenții la 100 televizoare. 
Așadar, o evidentă, lipsă de fiabili
tate.

Din 1980 s-a introdus controlul 
statistic ; loturile acceptate se pro
movează la magazia de produse fi
nite, iar cele respinse se returnea- 
ză echipei care le-a executat. Aceas
ta Ie dezambalează și le reintroduce 
în totalitate pe banda de montaj 
pentru reverificare, reglare, rema
niere — operațiuni care durează 
10—12 ore.

— Cu alte cuvinte, reparația du
rează mai mult decit producția !

— într-adevăr, iar la începutul a- 
plicării acestei metode noi. cind se 
respingeau 8—9 loturi din 10. între
prinderea se transformase din pro
ducător in... reparator de televizoare.

— Care a fost reacția unității in 
fata acestei situații ?

— Mai tatii. aceea de... a se reveni 
la controlul bucată cu bucată.

— Ca și cum controlul ar fi fost 
vinovat de deficiențele producției 1

— Desigur insă că „soluția" nu a 
fost acceptată și au fost luate mă
suri de fond pentru îmbunătățirea 
rezultatelor : s-a intărit. recepția 
componentelor, au fost analizate de
fectele. s-au stabilit cauzele, au fost 
instruiți executantii, s-au aplicat noi 
tehnologii de montaj, reglaj și con
trol interfazic. A fost o adevărată 
mișcare in masă, stimulată de fap
tul că operațiunea de control a În
cetat să mai fie o sortare finală, co
modă pentru producător, dar păgu
bitoare pentru beneficiar. Rezulta
tul este că. in prezent, în circuitul 
comercial sînt necesare de 10 ori 
mai puține intervenții decit în urmă 
cu un deceniu, iar perioada de garan
ție s-a dublat. Recunoașterea imbu- 
nătățirii radicale a calității televi
zoarelor românești este dată și de 
creșterea exporturilor, care reprezin
tă, azi, peste 70 la sută din totalul 
producției.

Acest exemplu arată clar și con
vingător că un control bucată cu bu
cată este depășit, învechit, ca un a- 
parat de radio cu galenă și căști din 
deceniul al treilea, in comparație cu 
un receptor al zilelor noastre, cu cir
cuite integrate și sunet stereofonic.

— Dar mîine ? Cind acțualele a- 
parate stereofonice vor fi înlocuite 
de altele, quadrofonice și programa
bile ?

— Desigur, si controlul evoluează. 
Astăzi considerăm că un nivel al 
defectelor de 2 la mie este accep
tabil. Dar tendința pe plan interna
țional este să se vorbească de părți 
per milion — adică defecte admise 
la un milion de produse — și chiar 
părți per bilion. Răspunzind acestei 
tendințe, se impune tot mai mult o 
metodă de control derivată din con
trolul statistic — metoda zero accep
tare.

Un pas care va fi necesar 
să fie făcut intr-un viitor 
apropiat. Tocmai de aceea, 
la această metodă nouă, expe
rimentată cu succes și în 
țara noastră, ne vom referi 
pe larg intr-un alt articol.

Eugen RADULESCU

BISTRIȚA : Economii
Constructorii de mașini din ca

drul întreprinderii mecanice de oe 
platforma industrială a municipiu
lui Bistrița au reușit ca. de la În
ceputul anului și pînă acum, să 
realizeze și să depășească sarcini
le fizice de plan la producția de 
mecanică fină cu mai bine de 11.6 
milioane lei. precum și la produ
sele electrotehnice. Eforturile 
muncitorilor si specialiștilor de 
aici sint concentrate acum in direc
ția aplicării de noi tehnologii care 
să conducă la diminuarea consu
murilor. in special de materii pri

de materii prime
me energointensive. Una din noi
le tehnologii privește debitarea 
materialelor speciale cu fir prin 
electroeroziune. al cărei efect se 
regăsește în substanțiale economii 
de oțeluri inalt aliate, iar o altă 
tehnologie înlocuiește rotoarele 
scurtcircuitate cu bare din cupru 
cu ajutorul aluminiului turnat sub 
presiune. Gradul de innoire a pro
ducției la întreprinderea mecanică 
din Bistrița depășește in momentul 
de fată 75 la sută. (Gheorghe 
Crisan).

în pragul deschiderii noului an de învățămînt agrozootehnic de masă
Acum, în pragul deschiderii noului 

an de invățămînt agrozootehnic de. 
masă, organele agricole, organele și 
organizațiile de partid de la sate sînt 
preocupate ca, pornind de la învă
țămintele desprinse din anul de stu
diu care s-a încheiat, să adopte mă
suri pentru a ridica mult eficiența 
procesului de perfecționare a pre
gătirii profesionale a lucrătorilor 
din agricultura județului Suceava. 
IJe- la ce învățăminte se pornește ? 
în acest sens, am adresat unor spe
cialiști agricoli următoarele între
bări : 1) „Ce credeți că a fost bun în 
privința organizării șl desfășurării 
învățămîntului agrozootehnic de 
masă ?“ 2) „Ce greutăți ați întîmpi- 
nat personal și cu ce probleme v-ați 
confruntat in anul precedent de în- 
vățămint ?“ 3) „Ce considerați că ar 
trebui schimbat, îmbunătățit pentru 
ca învățămîntul să răspundă cerin
țelor actuale ?“

Am solicitat răspunsuri la între
bările de mai sus unor specialiști din 
cadru] consiliului unic agroindus
trial Verești, respectiv tovarășilor 
Viorel Stoica, inginer-șef al coope
rativei agricole de producție Dum
brăveni, Costinel Ionescu, președin
tele cooperativei agricole Verești. 
Gheorghe Beldiman, inginer-șef al 
consiliului unic, Ion Lișman, direc
torul S.M.A. Verești. Dumitru Pa- 
rasca, inginer zootehnist la consi
liul unic. La întrebări au mai răs
puns inginerul Constantin Corduș, 
președintele cooperativei agricole de 
producție Bosanoi. precum și Petru 
Siminiceanu, secretarul comisiei de 
propagandă din cadrul U.J.C.A.P., 
inginer Gheorghe Zaharescu, de la 
direcția agricolă, Mihai Cozmanciuc, 
director cu producția vegetală la 
direcția agricolă a județului.

Cum multe din problemele ridi
cate de interlocutori sint asemănă
toare, redăm in sinteză răspunsurile 
la întrebări.

1. Toți au apreciat cuprinderea 
aproape în masă a cooperatorilor la 
invătămîntul agrozootehnic. De ase
menea, organizarea cercurilor de 
studiu pe principiul locului de mun
că ajută la dezbaterea temeinică și 
reală a aspectelor specifice din fie
care unitate, iar faptul că s-a sta
bilit o zi fixă de desfășurare per
mite efectuarea controlului și creș
terea exigenței lectorilor. S-a rele
vat că folosirea materialelor ajută
toare (planșe, grafice) cuprinzînd 
modul de aplicare a tehnologiilor, 
rezultatele obținute, folosirea ca ex
ponate a unor produse agricole au 
permis efectuarea de calcule și com
parații sugestive între ceea ce s-a

realizat și ce se putea obține, in
clusiv în privința cîștigurilor cuve
nite. dacă peste tot se muncea oon- 
form prescripțiilor tehnologice. A- 
cestea au ajutat la mai buna înțe
legere de către cooperatori și me
canizatori a tehnologiilor agricole 
moderne, a necesității aplicării lor 
pentru atingerea nivelului de pro
ducție corespunzător potențialului 
pâmîntului din zonă.

2. Chiar dacă sint, după cum s-a 
văzut, destule lucruri demne de 
menționat, s-au intimpinat și greu
tăți în desfășurarea învățămîntului. 
în principal nu se reușește asigu
rarea unei frecvente oorespunză-

acela că uneori șefii de ferme sînt 
convocați la direcția agricolă chiar 
in ziua desfășurării învățămîntului 
agricol.

3. Pentru creșterea eficientei aces
tei forme de pregătire profesională, 
Ministerul Agriculturii ar trebui să 
reia editarea planșelor și broșurilor 
„în sprijinul învățămintului agrozoo
tehnic de masă", pentru toate proble
mele, și, totodată, să pună la dispo
ziția unităților agricole seturi de dia
pozitive și filme prezentînd noutățile 
in domeniu. Se impune, de aseme
nea, cuprinderea unui număr . mai 
mare de cadre bine pregătite in acti
vitatea de susținere a lecțiilor. A-

nologii și modul lor de aplicare. SI 
cum nici iarna nu sînt pregătiți co
respunzător. ei n-au cum să fie la 
curent cu noutățile științifice si teh
nice din țară și străinătate, pentru 
că în campaniile agricole, in afara 
unor schimburi de experiență, nu mai 
este timp pentru pregătire. De ase
menea, potrivit reglementărilor in 
vigoare, reciclarea agronomilor la ni
vel central ar trebui să se facă o 
dată la 5 ani, dar sint cadre care 
n-au mai fost la o instruire pe tară 
de peste 10 ani. într-o altă ordine de 
idei, interlocutorii noștri sînt de pă
rere că ar fi de mare utilitate ca par- 
ticipanților la invătămintul agrozoo-

Perfecționări obligatorii pentru 
însușirea temeinică a experienței 

și tehnologiilor înaintate
toare, aceasta situîndu-se ta jurul 
cifrei de 60 la sută. Și lipsesc toc
mai cooperatorii care creează cele 
mai multe probleme în respectarea 
tehnologiilor, adică oamenii care, 
practic, ar trebui să învețe mal mult 
deoarece nu au cunoștințele nece
sare. Ca și în alți ani, într-o serie 
de unități, greutățile ivite în buna 
desfășurare a pregătirii profesionale 
s-au datorat și neasigurării condi
țiilor pentru tinerea temelor teore
tice : săli mici, insuficient iluminate, 
uneori neincălzite. La acestea s-au 
adăugat lipsa acută a unor filme, 
seturi de diapozitive cu prezentarea 
„la zi“ a principalelor tehnologii, 
precum și a aparaturii minime ne
cesare, a unor mici laboratoare cu 
materialul didactic corespunzător 
pentru fundamentarea lecțiilor. în 
anul de invățămint precedent, lec
torii au fost puși în situația să pre
zinte niște filme vechi, care nu aju
tă Ia însușirea celor mai noi tehno
logii, a cunoștințelor științifice și 
tehnice de ultimă oră în domeniul 
cultivării plantelor și creșterii ani
malelor. Un alt impediment este

ceasta deoarece in unele unități a- 
gricole numărul specialiștilor este 
mic in comparație cu cel al coopera
torilor. La cooperativa agricolă de 
producție Verești, de exemplu, la 
fiecare din cei patru specialiști exis- 
tenți revin cite 350 cursanți. Or, în
scrierea unui număr atît de mare de 
oameni la un cerc creează de la în
ceput greutăți în asigurarea prezen
ței din cauza lipsei unor săli adec
vate. Nu mai puțin adevărat este că, 
în asemenea cazuri de excepție, lec
tori ar trebui să fie mai ales cei de 
la stațiunile de cercetare, care sînt 
bine pregătiți, și să nu fie reparti
zați, așa cum s-a întîmplat tot ia 
cooperativa agricolă Verești, oameni 
care n-au legătură nici cu cerceta
rea, nici cu producția. Specialiștii cu 
care am discutat au afirmat că re
simt lipsa unor materiale documen
tare. a unor schimburi de experiență 
organizate in unități fruntașe din 
alte județe. Părerea lor unanimă este 
că perioada de instruire teoretică la 
nivel de județ, de 1—3 zile, este prea 
scurtă și de cele mai multe ori se 
discută prea puțin despre noile teh-

tehnic care obțin rezultate foarte 
bune să li se elibereze o atestare si 
totodată să fie stimulați, in cadrul 
fondului de retribuire planificat pe 
unitate, așa cum beneficiază oamenii 
de alte profesii, chiar mecanizatorii, 
pentru care în planul de producție 
sînt prevăzute fonduri în acest sens.

Așadar, răspunderea pe care o au 
specialiștii în pregătirea profesiona
lă a oamenilor este deosebit de mare. 
La fel de mare este însă si răspun
derea ce revine comitetelor comu
nale de partid, organizațiilor de bază, 
care trebuie să se implice efectiv în 
buna organizare și desfășurare a în
vățămîntului agrozootehnic de masă. 
După cum respectarea strictă a dis
ciplinei tehnologice ar trebui să con
stituie preocuparea permanentă a or
ganizațiilor de partid de la sate. Că 
organele și organizațiile de partid 
pot să aducă o contribuție substan
țială la îmbunătățirea frecvenței și 
ridicarea nivelului calitativ al invă- 
țămintului, prin sprijinul direct la 
mobilizarea cursanților și participa
rea personală a membrilor lor la.lec-

ții, o dovedesc comunele pe raza că
rora își desfășoară activitatea 
multe dintre unitățile agricole 
ai căror specialiști au partici
pat la ancheta de față. Comi
tetele comunale de partid respective 
au analizat din timp, cu atenție, cau
zele unor neajunsuri in pregătirea 
profesională a lucrătorilor din agri
cultură și au adoptat și aplicat mă
surile necesare, astfel că rezultatele 
înregistrate au fost dintre cele mai 
bune. Din păcate, nu se manifestă 
aceeași preocupare peste tot. După 
cum ne spune tovarășul Gheorghe 
Beldiman, inginerul-șef al consiliu
lui unic agroindustrial Verești, chiar 
in acest consiliu preocuparea comite
telor comunale de partid pentru pre
gătirea profesională a cooperatorilor 
și mecanizatorilor este diferită. Din 
această cauză, la cooperativa agrico
lă de producție Siminicea. bunăoa
ră, frecventa a fost foarte slabă, de 
multe ori lecțiile s-au aminat, iar 
lipsa interesului față de pregătirea 
profesională s-a reflectat în produc
țiile agricole scăzute. De asemenea, 
organele și organizațiile de partid 
din comunele Cornu Luncii, Horod- 
niceni. Valea Moldovei. Frătăuții Noi, 
Vicovu de Sus, Forăști, Pătrăuti au 
manifestat, în anul de învățămînt 
precedent, aceeași lipsă de interes 
față de desfășurarea în bune condi
ții a pregătirii profesionale a oa
menilor. In același timp, activitatea 
unor cercuri de studiu pentru cadrele 
de conducere și de specialitate de la 
organele agricole județene și consi
liilor populare comunale, care tre
buie să aibă loc lunar, s-a desfășu
rat cu intermitente, fără să se dez
bată toate temele. Contribuția spe
cialiștilor de la organele agricole ju
dețene la desfășurarea învățămintu- 
lui agrozootehnic a fost inegală. Ne
îndoielnic, analizele exigente pe care 
comitetele comunale de partid și con
siliile populare trebuie să le facă în 
aceste zile vor pune în evidență 
neajunsurile semnalate și vor deter
mina luarea măsurilor necesare pen
tru cuprinderea tuturor cooperatori
lor. mecanizatorilor, a celorlalți lu
crători de la sate la această formă de 
pregătire profesională. Dar despre 
măsurile luate și modul în care se 
aplică ele in practică in vederea spo
ririi eficienței acestei forme de pre
gătire a oamenilor ogoarelor suce
vene vom . scrie după desfășurarea 
primelor lecții in invățămîntul agro
zootehnic.

Sava BEJ1NĂR1U
corespondentul „Scînteii”

Aspect de muncă din secția montaj a întreprinderii de echipament hidraulic din Rimnicu Vîlcea
Foto : Sandu Cristian

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)
1989. „Trebuie să punem în funcțiu
ne, pină la sfîrșitul lunii decembrie, 
două mari obiective : fabrica de 
plăci fibrolemnoase si fabrica de1 
drojdie furajeră, a spus vorbitorui. 
Ne tine insă în loc lipsa celor 44 
utilaje, in greutate de 90 de tone, 
pe cane Întreprinderea de mașini si 
utilaje chimice București trebuia să 
ni le livreze de multă vreme. Fo
losesc acest prilej pentru a face apel 
atit la unitatea furnizoare, cit si la 
ministerul nostru de resort să ne 
ajute pentru a putea beneficia la 
timp, in anul 1989. de aceste ca
pacități de producție".

Prezent la adunare, inginerul Vio
rel Sion, delegatul forului de resort, 
și-a notat problemele ridicate si a 
promis că în scurtă vreme vor fi 
luate măsuri pentru rezolvarea lor. 
Este, desigur, de dorit ca toate a- 
ceste probleme să fie soluționate ne
întârziat deoarece planul pe 1989 
prevede pentru combinatul băcăuan 
o creștere de 16,3 la sută la pro- 
ducția-marfă și de 24 la sută la ex
port. Aceasta în condițiile sporirii 
productivității muncii cu 25 la sută,

și reducerii cheltuielilor materiale 
cu 8,7 lei la o mie de lei produc- 
tie-marfă. Sint sarcini mobilizatoa
re. dar pe deplin realizabile, fapt 
subliniat, de altfel, de fiecare vorbi
tor in adunarea generală. In acest 
scop a fost adoptat un program 
unitar de măsuri politico-organiza- 
torice și tehnico-economice. între 
care la loc de frunte sint cele re
feritoare la promovarea progresului 
tehnic, ridicarea gradului de meca
nizare și dotare a tuturor locurilor 
de muncă cu mașini Si dispozitive 
de inaltă productivitate, finalizarea 
măsurilor din programul de perfec
ționare a organizării si modernizare 
a producției, introducerea unor teh
nologii noi de lucru, ridicarea califi
cării tuturor oamenilor muncii, re
ducerea consumurilor de materii pri
me. materiale, energie electrică si 
combustibil, extinderea acordului 
global etc. Sint măsuri care, apli
cate ferm, dau garanția îndeplinirii 
ritmice si integrale a sarcinilor de 
plan pe acest an si pe anul 1989.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

La întreprinderea chimică „Carbosin" din Copșa Mică

Mai multă ordine și disciplină 
la toate locurile de muncă

O precizare se impune de Ia bun 
început : dezbaterile din adunarea 
generală a oamenilor muncii de la 
intreprinderea chimică „Carbosin" 
din Copșa Mică au prilejuit o ana
liză responsabilă, angajantă privind 
măsurile ce se impun a fi luate 
atit pentru ca, în perioada ce a mai 
rămas din acest an. producția să se 
desfășoare în cit mai bune condiții, 
cit și pentru pregătirea temeinică a 
activității din anul viitor. Astfel, 
chiar dacă bilanțul perioadei care a 
trecut din acest an prezintă ne- 
realizări la principalii indicatori, 
concluzia adunării generale si an
gajamentul participanților la dezba
teri a fost că sarcinile pe trimestrul 
IV pot fi integral îndeplinite. „A- 
cest angajament — spunea Pavel 
Breaz, secretarul comitetului de 
partid — ane in vedere capacitatea 
umană și tehnică de care dispune 
întreprinderea".

Examinarea atentă, exigentă, in 
spirit critic și autocritic a activi
tății desfășurate in perioada care a 
trecut din acest an a permis identi
ficarea cauzelor de natură, obiectivă 
și subiectivă care au dus la nerea-

Uzarea unor indicatori de plan. De
sigur. s-a relevat că neritmicitatea 
in asigurarea unor materii prime si 
materiale a avut consecințe nu nu
mai asupra mersului producției, ci 
și asupra productivității, a ca
lității, a determinat creșterea con
sumurilor specifice si neajunsuri in 
funcționarea instalațiilor. Totuși, cei 
care au luat cuvintul in cadrul adu
nării generale nu au căutat justi
ficări pentru nerealizarea planului, 
cum este cea legată de deficiențele 
în aprovizionarea tehnico-materia- 
lă. ci s-au referit îndeosebi la ac
țiunile ce trebuie întreprinse pen
tru perfectionarea activității Pro
ductive. Participantii la dezbateri, in 
mare parte conducători ai procesu
lui de producție, printre care Oană 
Sofronie, Gabriela Rus, Mircea Pă- 
năzan. Mircea Frățilă, Nicolae Chi- 
riac, Szekely Ladislau. au relevat, 
prin argumente indubitabile, serioa
sele rezerve interne de care dispune 
colectivul în direcția creșterii pro
ducției si obținerii unei înalte efi
ciente economice. în mod special 
s-a insistat asupra necesității, intă- 
ririi ordinii si disciplinei in muncă.

perfecționării pregătirii profesiona
le a personalului muncitor. Iată 
citeva aspecte concrete in acest sens.

In discuții s-a evidențiat că pre
gătirea si executarea reparațiilor la 
instalații nu s-a desfășurat in con
diții corespunzătoare, nu s-a mani
festat suficientă exigentă fată de 
calitatea lucrărilor. Totodată, pro
gramele de măsuri adoptate au avut 
un caracter formal, rezumindu-se la 
stabilirea necesarului de piese de 
schimb si de materiale pentru con
tractare. Pe de alta parte, s-a permis 
punerea în funcțiune a instalațiilor, 
după reparații, cu toate că nu s-au 
efectuat toate lucrările prescrise in 
normele tehnice. Drept urmare, in
stalațiile de negru de fum. cele de 
sinteză a metacrilatului de metil 
sau cea pentru obținerea acidului 
oxalic, formic si a sulfatului de 
sodiu au funcționat cu mult sub ca
pacitatea prevăzută. Desigur, cauza 
concretă a acestor neajunsuri este 
indisciplina. De aceea, in adunarea 
generală s-a subliniat necesitatea ca 
activitatea organizațiilor de partid, 
a consiliului oamenilor muncii să 
aibă un caracter mai dinamic, mai 
exigent, să fie legată mai strins de 
problemele producției, să urmărească 
intărirea disciplinei in toate com
partimentele.

Bineînțeles, calitatea și randa
mentul în producție sint determinate 
și de pregătirea profesională a per
sonalului muncitor. în această ordi
ne de idei, darea de seamă si par
ticipantii la dezbateri s-au referit 
concret la necesitatea perfecționă
rii pregătirii profesionale a munci
torilor. in primul rind a celor care 
au un randament scăzut în produc
ție. Totodată. în adunarea generală 
s-a subliniat experiența bună acu
mulată în întreprindere în îndepli
nirea măsurilor din programul de 
perfecționare a organizării si mo
dernizare a proceselor de produc
ție. în această privință, din cele 32 
de măsuri stabilite pentru acest an. 
29 au fost de pe acum materializa
te, ceea ce s-a concretizat in depă
șirea productivității muncii planifi
cate cu 4 223 lei pe persoană.

Esențial este că analiza temeinică 
a cauzelor care au generat deficiente 
in procesul de producție în acest 
an a permis adunării generale a oa
menilor muncii să stabilească prin
cipalele direcții de acțiune pentru 
recuperarea restantelor si realizarea 
integrală a indicatorilor de plan. în 
acest scop, preocupările se vor axa 
pe organizarea mai bună si condu
cerea mai judicioasă a producției si 
a muncii, pe întronarea unui climat 
de ordine in muncă și intărirea dis
ciplinei tehnologice.

Ion Onuc NEMEȘ
corespondentul '„Scînteii"

Producții mai mari, 
fără investiții

J
După unele Incertitudini si oscila

ții. activitatea întreprinderii de pie
lărie si încălțăminte „Timpuri noi" 
din Brașov a intrat, cum se spune, 
în linie dreaptă, ascendentă. De doi 
ani. principalele prevederi ale pla
nului sint îndeplinite si chiar depă
șite. Oamenii își realizează câștiguri
le prevăzute, iar prestigiul întreprin
derii si mai ales al produselor fabri
cate aici a crescut 
aceasta pentru că a 
volumul producției, 
timentelor. precum 
duselor. Concret, in 
an intreprinderea a 
aceeași perioadă a anului trecut 
127 006 mai multe perechi de încălță
minte. Luată izolat, această cifră n-ar 
spune poate prea mult. De aceea, se 
impune precizarea că acest spor de 
producție s-a realizat in condițiile 
diversificării sort.imentatiei. ale rea
lizării încălțămintei intr-o gamă lar
gă de modele si culori, fără investi
ții suplimentare. După cum ne spu
nea Gh. Szebeni. inginerul-șef al în
treprinderii, in a- 
cest mod a fost 
posibilă creșterea 
de patru ori a 
exportului pe re
lația devize con
vertibile, față de 
aceeași perioadă 
a anului trecut.

Din discuția cu 
tovarășa Aurora 
compartimentului 
producției și a muncii, am desprins 
cîteva din măsurile luate și cars au 
asigurat un serios salt cantitativ șl 
calitativ in activitatea întreprinderii.

— In mai puțin de un an — ne ex
plică interlocutoarea — specialiștii 
noștri au regîndit aproape integral 
fluxurile tehnologice, pentru a le im
prima mai multă cursivitate, fără 
încrucișări si întoarceri si pentru a 
elimina locurile înguste, care frinau 
utilizarea intensivă a bazei tehnice. 
Reorganizarea secțiilor si atelierelor 
sectorului de încălțăminte s-a făcut 
în general prin concentrarea liniilor 
tehnologice si utilajelor ne aceleași 
spatii de producție.

Iată un exemplu concret : pină la 
începutul acestui an. cele patru linii 
tehnologice de pregătit-cusut își 
desfășurau activitatea pe două pa
liere (etaje) ale aceleiași clădiri. 
Cite două linii pe fiecare palier. Dar 
pe aceleași paliere mai funcționau si 
cite o linie de tras-tălpuit. De aici o 
seamă de inconveniente : deplasarea 
unor materiale si subansamble de ne 
o linie ne alta si de la o fază la alta 
se făcea cu dificultate, cu multă 
pierdere de tiirip. asa cum tot greoi 
se asigurau urmărirea și conducerea 
procesului de fabricație de către per
sonalul tehnic si de conducere. în 
prima parte a anului, cele patru li
nii tehnologice de pregătit-cusut au 
fost reamplasate in același spațiu, la 
etajul 2. în felul acesta se asigură 
o utilizare mai eficientă a timpu
lui de lucru și, bineînțeles, a capa
cității mașinilor.

Similar s-a acționat si în cazul sec
ției tras-tălpuit. Pină în acest an. 
una dintre cele două linii tehnolo
gice isi desfășura activitatea la 
etaiul doi. împreună cu două llnii.de 
pregătit-cusut. Ea a fost coborîtă la 
etaiul unu. unde funcționa cealaltă 
linie. Acum, ambele linii tehnologice 
sint amplasate la primul nivel.. Si 
în , acest, caz. avantajele sint mai 
mult decit concludente : pe lingă o 
folosire mai deplină a timpului de 
lucru si a capacității celor 
nii tehnologice, a rezultat 
tiu disponibil ne care s-au 
depozite intermediare de 
ambalaje si calapoade, care

considerabil. Si 
sporit nu numai 
ci și cel al sor- 
si calitatea pro- 
10 luni din acest 
realizat fată de 

cu

suplimentare

La întreprinderea de piele 
și încălțăminte 

„Timpuri noi“ din Brașov

Laurențiu, șefa 
de organizare a

două li- 
un spa- 
amplasat 
produse, 
acum nu

măi trebuie urcate și coborîte în
tre cele două etaje.

Nici secția croit-fete n-a fost 
omisă din acest proces înnoitor, mai 
ales că reprezenta unul din locu
rile înguste ale procesului de fabri
cație. Aici. întregul proces tehnolo
gic s-a raționalizat, în sensul că uti
lajele au fost reamplasate în ordi
nea succesiunii operațiilor tehnolo
gice. O dată cu aceasta, pe fluxul 
tehnologic s-au montat citeva utilaje 
noi, moderne, de mare capacitate, în 
locul celor uzate, depășite sub aspect 
tehnic. Reorganizarea acestei secții a 
condus, totodată, la crearea unui spa
țiu disponibil ce a fost amenajat ca 
magazie de regrupare, care înainte 
lipsea, unde sînt pregătite 
de fabricație ale fetelor 
tăminte.

— Creșterea numărului 
externe, arăta inginerul 
Fortu. șeful atelierului_ ______
minte, ne-a determinat să căutăm noi 
rezerve de capacitate, pe care le-am 
pus in valoare. O astfel de rezervă 

au constituit-o 
spațiile utilizate 
înainte ca maga
zii. în urma reor
ganizării și cen
tralizării acestor 
magazii, a rezul
tat un spațiu li
ber pe care am 
înființat două li- 

una de pregătit- 
tălpuiit. La fel am

de
loturile 

încăl-
de comenzi

Gheorghe 
de încăltă-

nii tehnologice : 
cusut și alta de 
procedat și ta cazul producției de 
încălțăminte cu talpă injectată direct, 
sortiment pentru care s-a organizat 
o linie dotată in special cu utilaje 
procurate de la diverse unități din 
sector. Nu ne-am oprit insă aici : 
chiar in prezent ne preocupăm de 
reamplasarea pe spațiile existente a 
utilajelor de injectat talpă.

Din acest proces de reorganizare 
n-a fost omis nici sectorul mecano- 
energetic. astfel incit acum. aid. 
activitatea se desfășoară pe genuri 
de lucrări: reparații capitale, Între
ținerea curentă, autoutilări. S.D.V.-uri 
etc. Efectul : au crescut productivi
tatea muncii și calitatea lucrărilor.

Un aport prețios la saltul produs 
în ultimul timp de întreprinderea 
brașoveană l-a adus activitatea de 
creație. în urma unei analize critice 
care s-a făcut si in acest sector, ate
lierul de creație a fost pus in 
drepturile lui. devenind un factor de 
progres, de propulsare a întregii ac
tivități a întreprinderii spre cotele 
cele mai înalte de calitate si 
cientă. Aici au fost aduse cadre 
nico-ingineresti bine pregătite, 
inițiativă și spirit creator, care 
reușit să asigure un număr tot 
mare de colecții de mostre ce au pu
tut fi prezentate din timp partene
rilor externi. în acest mod a fost po
sibilă acoperirea integrală a planului 
cu comenzi.

Dar acțiunea de reorganizare si 
modernizare a fluxurilor de fabrica
ție la 
a se 
cesul 
ajuns 
tru eliminarea locului îngust existent 
la această operație s-a hotărît ca. 
în viitor, aici activitatea să se des
fășoare in mod centralizat, rațional, 
eficient. Si exemplele ar 
continua. Se prevede că 
carea măsurilor stabilite 
nea de reorganizare a 
tehnologice se va asigura creșterea 
in continuare cu 7—8 la sută a pro
ducției si productivității muncit

efi- 
teh- 

cu 
au 

mai

..Timpuri noi" este departe de 
fi încheiat. în prezent, pro- 
tanoitor al perfecționării a 
și în atelierul de stantat Pen-

mai putea 
prin apli- 
in acțiu- 
fluxurilor

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

llnii.de


SCl NT El A — vineri 11 noiembrie 1988 PAGINA 3

TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
A

program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor
La temelia conducerii moderne a întreprinderilor 

RĂSPUNDERI PRECISE,
ORGANIZARE RIGUROASĂ

Implicarea activă a științei 
în procesul conducerii societății

în strînsă legătură cu cerințele 
înfăptuirii riguroase a obiectivelor 
dezvoltării intensive, calitative a 
economiei, în Tezele pentru plenara 
C.C. al P.C.R. se accentuează necesi
tatea îndeplinirii neabătute a pro
gramelor de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției. In 
acest sens, așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu, se 
impune a se trece la îmbunătățirea 
organizării nu numai a întreprin
derilor in ansamblu, ci și a secțiilor 
de producție in vederea asigurării 
unei mai bune și judicioase folosiri 
a capacităților de producție, a resur
selor materiale si umane.

Precizare deosebit de utilă. In 
fond, întreprinderea, ca sistem, re
prezintă un ansamblu de subsisteme, 
respectiv o sumă de secții, brigăzi 
de antrepriză, instalații, ateliere și 
formații de lucru. Ca atare, se 
poate afirma că de calitatea preocu
părilor și de rezultatele pe care le 
obține fiecare secție în parte depinde 
Dină la urmă, intr-o măsură hotări- 
toare. calitatea rezultatelor globale, 
pe intreaga intreprindere, privind nu 
numai îndeplinirea sarcinilor de 
plan, dar și păstrarea, apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
nivelul disciplinei de muncă și teh
nologice, precum și al eficienței eco
nomice. iar calitatea preocupărilor 
și a rezultatelor obținute de oamenii 
muncii din secții, brigăzi, ateliere 
etc. depinde, fără indoială, și de ca
litatea organizării și conducerii aces
tor subsisteme de producție ale în
treprinderii.

Perfecționarea organizării și con
ducerii subsistemelor de producție 
ale întreprinderii, a secțiilor și altor 
subunități de producție asimilate 
aoestora. prin prisma cerințelor Teze
lor din aprilie, se impune cel puțin 
din două considerente esențiale, si 
anume : 1) autogestiunea și gestiu
nea economică solicită cunoașterea 
eforturilor depuse (costuri, con
sumuri de resurse etc.), a efeotelor 
Obținute, precum și a eficienței eco
nomice realizate nu numai pe total 
intreprindere, ci și pe părțile sale 
componente. Numai în acest fel noul 
mod de a gindi rezultat din prin
cipiile mecanismului economic poate 
fi implementat, la realizatorii direcți 
ai producției fizice, la cei care pot 
economisi sau risipi resursele, res
pectiv la oamenii muncii din secții 
și ateliere ; 2) existg in prezent ut;, 
amplu și detaliat țuțdpu normativ dat. 
de legislația- in vigoare —r elaborată 
în spiritul’ dezvoltării democrației so
cialiste și autoconducerii muncito
rești — care conferă importante 
atribuții oamenilor muncii din secții 
sau din alte unități de producție 
similare. In același timp, în spiritul 
echității socialiste, sint prevăzute și 
obligații în sarcina lor, cum ar fi 
cele cu privire la asigurarea bunei 
funcționări și exploatări a utilajelor, 
la suportarea cheltuielilor neecono- 
micoase și altele.

Concret, ce ar trebui întreprins în 
această privință ? în primul rînd, 
se impune, constatarea că, deși pen
tru întreprinderi există de multă 
vreme un regulament cadru de orga
nizare și funcționare, acesta este de
taliat doar pină la nivelul compar
timentelor funcționale și de concep
ție (colective, birouri, servicii), fără ă 
trata deci și problematica (atribuții, 
competențe, legături și relații) sec
țiilor de producție. S-ar impune deci 
elaborarea unui „regulament cadru 
de organizare și funcționare a secți
ilor de producție" atît pentru cele de 
bază, cit și pentru cele auxiliare și 
de servire (întreținere-reparații, 
sculărie, transport intern etc.). Acest 
lucru este necesar pentru faptul că, 
in prezent, întreprinderile, centrale
le. ministerele tratează în mod 
diferit această problematică, existind 
întreprinderi care nu se preocupă 
de elaborarea unui regulament pro
priu de organizare si funcționare a 
secțiilor. La această situație s-a 
ajuns deoarece chiar și reglementă
rile privind atribuțiile unitare ale 
compartimentelor de muncă din În
treprinderi, elaborate cu mai bine 
de 10 ani in urmă. sint detaliate 
numai la nivelul compartimentelor 
funcționale (servicii, birouri), lăsind 
la latitudinea întreprinderilor de a 
fixa atribuții specifice pentru com
partimentele din structura de con
cepție (atelierele, colectivele de 
proiectare) și pentru cele din struc
tura de producție (secții și alte sub
unități similare). Dacă însă se com

pară diagramele de relații ale com
partimentelor funcționale cu secțiile 
de producție, se constată că — 
potrivit reglementărilor amintite — 
secțiile de producție depind- într-o 
măsură determinantă, in rezolvarea 
problemelor proprii, de multiple le
gături centralizate cu diferitele com
partimente (planificare-dezvoltare, 
financiar-prdturi, producție, aprovi
zionare, desfacere etc.), intr-un me
canism care le limitează nu numai 
răspunderile, dar și posibilitățile de 
acționare rapidă și flexibilă.

Un asemenea regulament cadru de 
organizare și funcționare la nivelul 
subsistemelor de producție ale în
treprinderii ar trebui atît să fixeze 
obiectivele acestora, cit și să deta
lieze atribuțiile și competențele pe 
domenii de activitate (pe funcțiuni), 
așa cum sint prezentate de altfel 
pentru întreprinderi și centrale 
(Legea nr. 5/1978). Deși in literatura 
de specialitate se consideră că, la 
nivelul secțiilor, se regăsesc in spe
cial activități din domeniul funcției 
de producție, apreciem că, o dată cu 
implementarea principiilor meca
nismului economico-financiar, ale 
autoconducerii muncitorești și ale 
gestiunii pină la nivelul secțiilor, 
atelierelor si al altor subunități 
similare (ba chiar si al formațiilor 
de muncă), precum și in condițiile 
largii afirmări a revoluției tehnico- 
științifice, ar trebui identificate și 
recunoscute și activitățile din dome
niul funcțiunilor financiar-contabile, 
de personal și chiar de cercetare- 
dez voi tare.

Bunăoară, in cadrul acesteia din 
urmă se identifică activitatea de 
tehnologie și organizare a fabrica
ției, cuprinzînd atribuții ca : aplica
rea tehnologiilor de fabricație pro
iectate și a proiectelor de execuție 
a produselor, organizarea procesului 
de fabricație, organizarea locurilor 
de muncă, aplicarea tehnologiilor de 
fabricare a S.D.V.-urilor, a întreți
nerii și reparațiilor, aplicarea in
vențiilor și inovațiilor, a măsurilor 
de concepție privind reducerea con
sumurilor specifice și creșterea 
productivității muncii rezultate din 
programele de perfecționare a orga
nizării și modernizare etc.

La rîndul său, funcțiunea finan- 
ciar-contabilă ar trebui mai mult 
dezvoltată și adincită ținînd seama 
că oamenii muncii din secții, atelie
re, formații de lucru nu . . pot fi 
motivați și antrenați, iu., efecte 
maxime in creșterea eficienței eco
nomice a propriilor subunități dacă 
nu cunosc situația la acest nivel a 
costurilor, a consumurilor specifice, 
a producției fizice, a celei netermi
nate, a imobilizărilor, a realizării 
bugetului de venituri și cheltuieli 
etc. în acest fel s-ar crea condi
țiile necesare pentru a se răs
punde indicațiilor date in mai multe 
rinduri de către secretarul ge
neral al partidului, ca oamenii 
muncii să poarte răspunderea directă 
asupra creșterii continue a eficien
tei economice, a asigurării mijloace
lor necesare pentru retribuire, pen
tru participarea la beneficii.

Tot așa. de vreme ce legea de bază 
a organizării și conducerii la nivel 
microeconomic statuează că — între 
ședințele in plen ale adunării gene
rale pe întreprindere — adunările 
generale pe secții, ateliere sau alte 
subunități de producție similare pot 
hotărî eliberarea din funcție a unor 
cadre de conducere la nivelul aces
tor subunități, dar și al unității (sub 
rezerva confirmării de către aduna
rea generală pe intreprindere), de 
vreme ce colectivele din secții, ate
liere etc. au dreptul de a decide 
asupra încadrării în muncă sau des
facerii contractului de muncă pentru 
personalul subunității, asupra numă
rului total de oameni ai muncii, a 
fondului de retribuire a oameni
lor muncii. aoare evident că 
funcțiunea de personal se regăsește 
in prezent la nivelul /Subunităților 
de producție mult mai pronunțat 
decit înainte de implementarea prin
cipiului autoconducerii muncitorești, 
ea incluzînd activități ca : selecțio
narea și încadrarea personalului, 
aprecierea activității acestuia, per
fecționarea pregătirii profesionale, 
protecția și igiena muncii etc.

Dar se impune atenției și un alt 
aspect. Organizarea actuală a secți
ilor și atelierelor este incă în mod 
preponderent realizată după un cri
teriu unic — numărul formațiilor de 
lucru — adoptat din anul 1973, ceea 

ce a dus ia crearea unor secții cu 
producție fizică eterogenă și de 
multe ori cu tehnologii și procese 
tehnologice diferite. O asemenea 
organizare are implicații negative în 
ce privește realizarea producției 
fizice pe sortimentele planificate, 
programarea, urmărirea și conduce
rea producției, reducerea consumu
rilor specifice, disciplina în muncă 
și tehnologică. Apreciem deci că, în 
condițiile iinpuse prin strategia dez
voltării intensive a economiei româ
nești, ar trebui să se renunțe la acest 
mod de organizare și să se generali
zeze constituirea secțiilor de produc
ție atît după principiul specializării 
tehnologice, cit și după principiul 
specializării pe produs sau părți din 
produs.

Multitudinea activităților ce se 
desfășoară in cadrul subsistemelor 
existente ale întreprinderilor, pre
cum și obligațiile ce revin aoestora 
prin aplicarea autoconducerii si au- 
togestiunii. cerințele legate de cu
noașterea cît mai operativă a rezul
tatelor. nu numai cantitative, ci și 
calitative. în condițiile organizării 
secțiilor după criteriul tehnologic 

.sau al produsului finit, impun re- 
gîndirea organizării subsistemelor 
întreprinderii prin renunțarea la ve
riga intermediară a atelierelor de 
producție, astfel încît secțiile de 
producție să aibă in subordine direc
tă fie formațiile de muncă (cazul 
cel mai general), fie instalațiile de 
producție (din industria în flux con
tinuu unde nu se justifică organiza
rea unor secții de producție ne anu
mite instalații).

De altfel, asa s-a procedat si s-au 
obținut rezultate bune atunci cind 
s-a trecut la reorganizarea unități
lor economice din construcții — 
unde brigăzile de antrepriză au in 
subordine directă formațiile de mun
că prin renunțarea la veriga inter
mediară a loturilor de construcții. 
Tocmai pornind de la această expe
riență din ramura construcțiilor, tre
buie ca și în industrie să se renun
țe la gradarea actuală, destul de 
greoaie, a secțiilor de producție după 
multiple criterii si. multiple gradații 
si să se treacă la diferențierea aces
tora. în secții mari, mijlocii si mici, 
după criterii cantitative, dar mai 
ales calitative, care să promoveze 
principiile moderne de organizare a 
proceselor de producție.
..-Mai mult decit atit, deși de măi 

. multă vreme s-a indicat organiza
rea, acolo unde este necesar si po
sibil. a unor secții specializate pen
tru producția de export, totuși pină 
in prezent nu s-au conturat soluții 
practice, bine definite* de organizare 
și conducere, care să asigure rezolva
rea optimă a problemelor specifice. în 
acest sens, s-ar putea dovedi efi
cientă adoptarea unor structuri gli
sante de organizare în funcție de 
produs, care să permită antrenarea 
directă si a proiectantilor. cercetăto
rilor la eforturile oamenilor muncii 
din secții.

Totodată. în condițiile deplasării 
activității curente către subunități 
de producție, către conducătorii a- 
cestora. a căror responsabilitate 
crește, apare necesară îmbunătățirea 
statutului secțiilor de producție, prin 
luarea in considerare a următoare
lor posibilități și cerințe : ca poziție 
ierarhică, șeful de secție coordonator 
să se situeze imediat după conduce
rea întreprinderii, deci înaintea ori
cărui sef de compartiment (birou, 
serviciu) atit în structura de orga
nizare. cît si crin nivelul retribuției : 
Șeful de secție coordonator să fie 
degrevat de obligativitatea de a 
conduce un schimb, deoarece, după 
cum a arătat experiența. în săptă- 
mînile cind lucrează in schimburile 
II si mai ales III. fie că el scapă din 
vedere problemele de bază ale sec
ției, fie că se găsesc alte aza-zise 
..soluții", in afara reglementărilor 
legale, pentru conducerea schim
bului.

Obligațiile si competențele sporite 
conduc la necesitatea sporirii calită
ții deciziei, eventual' si prin luarea 
în considerare a extinderii princi
piului conducerii colective si la ni
velul secțiilor de producție, cel puțin 
pentru cele mai mari, prin constitui
rea unor birouri de conducere ope-* 
rativă. precum si generalizarea func
ției de contabil-șef (sau. mai pro
priu. de econom ist-sef). care să 
poarte responsabilitatea evidențierii 
rezultatelor economice, inclusiv pînă 
la întocmirea balanței de verificare. 

In același timp, deși se cunosc nu
meroase metode moderne de condu
cere., ce se folosesc sau ar trebui 
folosite la nivelul întreprinderii, 
foarte puțin a fost abordată proble
matica metodelor de conducere care 
ar trebui utilizate de șeful de sec
ție. precum și de către cel al forma
ției de lucru. Acest domeniu se cere 
a fi completat in teoria si practi
ca conducerii subsistemelor între
prinderii.

Conducerea secțiilor de producție 
ar putea fi de asemenea îmbunătăți
tă si prin introducerea unor „ta
blouri de bord" specifice fiecărei 
subramuri a economiei naționale, cu 
luarea in considerare in mod obliga
toriu a utilizării calculatoarelor de 
gestiune, dar si a celor de proces. 
Utilizarea pe scară cît mai largă a 
informaticii la nivelul secțiilor de 
producție este o problemă de ma
ximă importantă nu numai în asi
gurarea condițiilor necesare de sti
mulare si urmărire operativă a indi
catorilor tehnici si economici, dar în 
același timp si pentru ordonarea 
sistemului informațional si discipli
narea personalului, datorită rigu
rozității solicitate de furnizarea in
formațiilor primare. De asemenea, 
prezenta calculatorului electronic 
este echivalentă și la acest nivel cu 
oprirea tendințelor de „dilatare" a 
structurilor de organizare.

în concluzie, in contextul hotăririi 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind perfecționarea or
ganizării întreprinderilor, al indica
țiilor date de către secretarul gene
ral al partidului, se pot aprecia ca 
necesare studierea si definitivarea 
unui statut mai bine conturat 
al organizării si conducerii sec
țiilor de producție. întemeiat pe 
principiile mecanismului econo- 
mico-financiar. ale âutogestiunii 
și autoconducerii muncitorești. De 
asemenea, aplicarea în condițiile 
specifice a unor tehnici si in
strumente modeme de conducere 
vor da posibilitatea ca aceste verigi 
de bază ale întreprinderii să preia 
mai intens responsabilitatea activi
tăților curente privind realizarea in
dicatorilor de plan in. condițiile- unei 
eficiente economice ridicate. înles
nind in acest fel aparatului de con
ducere si de concepție al întreprin
derii să se ocupe de .dezvoltarea ac
tivităților creativ-inovative Pe an
samblul întreprinderii, de abordarea 
Si rezolvarea problemelor strategice, 
de' conturarea și construirea perspec
tivei.

Prof. unlv. dr. inq. 
Ionel DUMBRAVA

Gradul ridicat de diversificare a producției de uti
laje tehnologice complexe de la întreprinderea „In
dependența" din Sibiu a impus conceperea și imple
mentarea unui sistem informatic care să asigure pre
lucrarea automată a datelor. Ca urmare a utilizării 
calculatoarelor electronice, se asigură creșterea efi
cienței economice, îmbunătățirea deciziilor in actul 
de conducere. Astfel, prin informatizarea activități
lor de planificare tehnico-economică. de pregătire teh
nică a fabricației, de nrogramare-lansare si urmărire 
a producției, de aprovizionare-desfaoere etc., se rea
lizează anual economii de peste 100 milioane lei. 
După cum ne-a spus inginerul Mihai Marin, șeful

oficiului, prin informatizarea activității de pregătire 
tehnică a fabricației, documentația, pentru fabricația 
pe un trimestru a întreprinderii se lansează în numai 
3—4 zile. Prin utilizarea calculatoarelor în trei 
schimburi, precum și a celor 40 terminale. în activi
tatea de programare, lansare și urmărire a fabrica
ției, productivitatea muncii a crescut substanțial. 
Pentru etapa ce urmează, activitatea de informatică 
din intreprindere se va axa pe extinderea utilizării 
calculatoarelor in proiectarea constructivă asistată de 
calculator, precum și în conducerea proceselor de 
producție cu calculatoare de proces. (Ion Onuc Nemeș).

Foto : Sandu Cristian

Trăsătura caracteristică a proce
sului revoluționar de edificare a 
socialismului în actpala etapă de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre o constituie multilate
ralitatea. realizarea unor profunde 
transformări calitative in toate com
partimentele activității sociale, in 
ansamblu! relațiilor sociale. în exis
tenta si in conștiința membrilor so
cietății. Complexitatea crescîndă a 
epocii noastre implică, intre alte 
trăsături caracteristice, si De aceea 
a creșterii tot mai accentuate a rolu
lui revoluției stiintifico-tehnice în 
viata socială. Progresul tehnic si 
tehnologic, influența revoluționară, 
multilaterală a științei asupra dez
voltării forțelor de producție deschid 
astăzi un nou orizont progresului În
tregii societăți.

In ceea ce privește raporturile din
tre știință și politică în condițiile revo
luției științifice și tehnice contempora
ne. se relevă tot mai mult faptul că 
știința a dobîndit o greutate poli
tică, economică și socială considera
bilă, iar societatea, economia, poli
tica determină mersul său. Relația 
dintre știință și puterea politică 
conține o dialectică cu multiple con
secințe, care devine deosebit de com
plexă. Această relație multiplă se 
obiectivează in aceea că aspectul poli
tic sau strategic al anumitor lucrări de 
cercetare științifică nu mai este se- 
parabil de aspectele lor tehnice. In 
alt sens, in pregătirea deciziilor în
cep să nu mai existe frontiere dis
tincte între domeniul politicului și 
cel al științei. Știința oferă tot mai 
mult, în perioada actuală, serviciile 
sale puterii politice și devine astfel 
parte componentă în elaborarea de
ciziilor acesteia. Știința începe să fie 
recunoscută, alături de putere, nu 
numai ca un ■ factor determinant al 
potențialului național, ci și ca un 
instrument clasic al guvernării ; ea 
nu mai este disociabilă de contextul 
social în care se dezvoltă. Proble
ma corelației dintre știință și putere 
rămine și in prezent o problemă 
deosebit de complexă, cu multiple 
implicații in sfera socialului, și nu 
este deloc ușor a elabora o politică 
în care să coexiste pașnic interese
le puterii cu cele ale științei. Politi
zarea științei și scientizarea politi
cii sînt două fenomene și procese 
care se unifică de-a lungul timpu
lui in sensul apropierii lor ; ele con
verg, dar nu pină la a se confun
da, a se identifica.

In expunerea secretarului general 
al partidului prezentată Ia ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. din 29 aprilie a.c. se fac 
referiri ample cu privire la rolul 
deosebit de important pe care-1 
deține știința în conducerea vieții 

sociale din societatea socialistă. „în
treaga dezvoltare de construcție so
cialistă — subliniază tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — nu se 
poate realiza decit pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
ale cunoașterii umane în general, a 
legării strinse a științei cu învăță- 
mintul și cu producția, a ridicării 
continue a nivelului de cunoștințe 
tehnico-profesionale ale tuturor oa
menilor muncii".

în condițiile societății socialiste 
contemporane, în actuala etapă de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, în condițiile dez
voltării unor structuri și funcții ale 
ansamblului social din ce în ce mai 
diversificate, conducerea societății 
socialiste presupune un uriaș efort 
de cunoaștere științifică a tuturor 
dimensiunilor semnificative ale rea
lităților sociale, de prospectare a 
căilor optime de dezvoltare viitoare, 
ridicarea exigențelor față de calita
tea și eficacitatea deciziilor (opțiu
nilor) politice adoptate la cele mai 
diferite niveluri de conducere a vie
ții sociale.

In concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, o etapă su
perioară a democrației este aceea în 
care formele și metodele de con
ducere a societății, fundamentate 
științific, nu numai că nu se opun, 
ci se sprijină pe o tot mai amplă 
participare democratică a maselor la 
adoptarea deciziilor politice, fie la 
nivelul microsocial, fie la cel ma
crosocial. ,

Mecanismul adoptării deciziilor po
litice ca acte de conducere la nivel 
macrosocial presupune, in același 
timp, asigurarea unei conduceri ști
ințifice și democratice, realizarea 
unei corelații juste între caracterul 
științific al deciziei politice și carac
terul democratic al adoptării ei. O 
idee centrală a Tezelor din apri
lie este tocmai această participare 
directă a științei in întreaga dez
voltare socială, inclusiv in elabora
rea și realizarea planurilor, a poli
ticii generale de dezvoltare a ță
rii. Pornind de la rolul deter
minant al științei și invățămin- 
tului in intreaga dezvoltare, to
varășul Nicolae Ceaușescu insistă 
asupra necesității de a se aduce îm
bunătățiri in ce privește participarea 
organelor și organismelor științifi
ce, începînd cu Comitetul Național 
pentru Știință și Tehnologie, cu Co
mitetul de Stat al Planificării, la 
elaborarea planurilor și programe
lor de dezvoltare : „Apare necesar 
ca Academia Republicii Socialiste 
România, academiile de specialita
te și institutele centrale și, in ge
neral, institutele de cercetare să 
participe mai efectiv la activitatea 

de conducere a ministerelor, a cen
tralelor, a diferitelor unități econo- 
mico-sociale, în așa fel încît nu nu
mai să afirmăm, dar să și punem in 
practică, în toate domeniile, impli
carea activă a științei, a cercetării 
în intreaga dezvoltare — inclusiv la 
elaborarea si realizarea planurilor, 
a politicii generale de dezvoltare a 
patriei noastre".

Optimizarea deciziei politice tre
buie să se realizeze deci atît sub 
raportul eficienței, cît și sub ace
la al concordanței cu valorile de
mocrației. Practica socială a confir
mat că funcționarea optimă a fiecă
rui organism de conducere este tot 
mai mult dependentă de participa
rea democratică a maselor la con
ducerea societății. Sînt implicate aici 
două procese complementare : o do
rință tot mai acută de participare 
și. respectiv, o atitudine critică, exi
gentă cu privire la funcționarea sis
temului social în ansamblu și a sub
sistemelor sale. Aceste procese se 
manifestă într-o măsură mai mare 
în societatea socialistă care este ope
ra conștientă a poporului însuși.

Astăzi, a conduce, a administra re
prezintă nu numai o funcție a or
ganismelor politice, ci devin tot 
mai mult o preocupare a colectivită
ților umane. în același timp, se ma
nifestă necesitatea ca intr-un sis
tem social din ce în ce mai inte
grat și mai complex, cum este cel 
al societății socialiste, elaborarea 
strategiei politice a prezentului și 
viitorului să pornească de la inves
tigarea științifică a realităților, să 
solicite tuturor celor implicați în ac
tul democratic al elaborării deciziei 
un larg orizont politic, cunoștințe tot 
mai specializate, calități de analiză 
și sinteză, dinamism în mobilizarea 
colectivităților umane, o mare ra
piditate de reacție in realizarea de
ciziilor, în corectarea și îndreptarea 
disfuncționalităților care apar, spre a 
se obține eficiența sistemului social 
global, a subsistemelor sale.

întărirea și dezvoltarea mecanis
melor care solicită participarea di
rectă și crescîndă a clasei munci
toare, a maselor la elaborarea deci
ziilor și la aplicarea lor in practică 
presupun în acest cadru un climat 
care să favorizeze critica și auto
critica. Această sarcină va fi și mai 
complexă în viitor, într-o societate 
socialistă în continuă mișcare și evo
luție, care va trebui să concilieze 
exigențele pe care Ie cere prezentul 
cu cele pe care le implică viitorul.

Raportul dintre informație și for
mație are o deosebită importanță 
in participarea la decizii. Aceasta 
presupune tot mai mult o educație 
a democrației în cadrul microcolec- 
tivelor, o adevărată școală a parti
cipări; la elaborarea deciziei, o uce
nicie civică și una a responsabilită
ții. In zilele noastre, functionarea 
optimă a sistemului politic este tot 
mai mult confruntată nu numai cu 
cerințele eficienței tehnice și ale 
operativității, ci și cu acelea im
plicate în valorile democrației, ale 
umanismului. Interrelația dintre po
litică și știință, dintre democrație și 
progres tehnic, cu toate implicații
le ce decurg de aici, presupune atit 
scientizarea continuă a activității de 
elaborare a deciziei, cît și impera
tivul lărgirii continue a participării 
maselor la conducerea societății.

Democrația, cu valorile ei perene 
care reprezintă cuceriri fundamen
tale ale geniului uman, ale luptei 
tuturor forțelor progresiste, găsește 
astăzi, în realitățile social-politice, 
economice și culturale din orînduirea 
socialistă, terenul propice dezvoltă
rii sale tot mai pronunțate, trans
formării sale într-o democrație au
tentică, cu un caracter tot mai 
științific. Partidul Comunist Român 
consideră că folosirea celor mai noi 
rezultate ale științei și tehnicii în 
optimizarea conducerii sociale tre
buie să se realizeze în strînsă uni
tate cu lărgirea și dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste. în 
acest sens, expunerile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. din 29 aprilie șj 
23 iunie subliniază încă o dată im
perativul îmbinării criteriilor știin
țifice, care reclamă o înaltă compe
tență și responsabilitate profesiona
lă. tehnică și științifică, cu princi
piile democrației, care solicită o lar
gă participare a maselor la elabo
rarea deciziilor optimale privind dez
voltarea întregii vieți sociale și la 
înfăptuirea acestora în viață.

Conf. univ. dr.
Theodor MARINESCU

Dezbatere organizată în sectorul 3 al Capitalei (I)

Controlul oamenilor muncii constituie o parte integrantă a sistemu
lui democrației noastre muncitorești-revoluționare. Membrii echipe
lor de control — muncitori, țărani, intelectualii, pensionari, gospodi
ne. reprezentanți ai organizațiilor de sindicat, tineret, femei, ai celorlalte 
organizații de masă și obștești componente ale F.D.U.S. — acționează 
ca un factor de educație civică, contribuind la dezvoltarea unei atitudini 
înaintate a lucrătorilor din unitățile de interes public, la perfecționarea 
activității in toate domeniile supuse controlului, la generalizarea expe
rienței pozitive, la prevenirea și înlăturarea. încă din faze incipiente, 
a manifestărilor de neglijență și lipsă de răspundere față de intere
sele oamenilor, la respectarea legalității socialiste.

Cum se reflectă spiritul și exigențele Tezelor din aprilie în activitatea 
echipelor de control al oamenilor muncii ? Ce laturi ale muncii acestora se 
cer perfecționate in continuare pentru ca ele să-și poată îndeplini mai 
bine, cu mai multă eficiență atribuțiile ? — iată tema dezbaterii organi
zate de ziarul nostru, cu sprijinul Consiliului F.D.U.S. din sectorul 3 al 
Capitalei. Redăm in continuare opiniile exprimate de participanți.

— Tezele din aprilie au constituit 
și pentru activitatea de control al oa
menilor muncii din sectorul nostru 
un moment de referință — spunea 
in deschiderea dezbaterii tovarășul 
Gheorghe Dăian, președintele con
siliului F.D.U.S. din sector. Analiza 
exigentă, făcută in primăvară. în spi
ritul exigențelor formulate de secre
tarul general al partidului, a scos în 
evidență că rezultatele, in . general 
bune, de pină atunci au fost influen

Controlul oamenilor muncii 
-mai frecvent, mai eficient!

țate negativ. în nu puține locuri, de 
o serie de manifestări de formalism 
și birocrație, de insuficientă împleti
re a activității organelor de stat cu 
cea a organelor democratice. Aceasta 
s-a reflectat. înainte de toate. in 
prezența sporadică pe teren a unor 
echipe, incit o serie de unități de 
interes public ajunseseră să nu fie 
controlate lungi perioade de timp. 
De altfel, în 1987 și in prima parte a 
acestui an s-a înregistrat în sectorul 

nostru o medie a numărului de con
troale mai mică cu aproape 50 la sută 
față de prevederile minimale ale 
Legii nr. 6/1972.

— Dar nu numai frecvența, ci șl 
eficiența controlului oamenilor mun
cii nu se ridica la nivelul cerințelor 
— a continuat ideea tovarășa Adela 
Marinescu, președinta comisiei de 
coordonare a activității echipelor 
cetățenești de control din sector. Care 
este situația în prezent ? Media nu
mărului de controale din ultimele 
luni a ajuns la 800—900, cam tot 
atitea cîte se efectuau anul trecut în 
decurs de un semestru. Cît privește 
eficiența, propunerile formulate de 
echipele de control s-au înmulțit de 
aproape 5—6 ori, marea lor majori
tate fiind transpuse cu operativitate 
in viață.

— Din analiza efectuată în între
prinderea noastră după publicarea 
Tezelor din aprilie — spunea tovară
șa Cristina Gociu, vicepreședintă a 
comitetului sindical de la uzinele 
„23 August" — a rezultat că frecven
ța mai slabă a declasărilor oe teren 
a unor echipe de control se datorea
ză faptului că atunci cind s-au ales 
membrii acestora, în grupele sindi
cale, s-au avut in vedere mai mult 
calitățile profesionale ale celor pro
puși, și mai puțin disponibilitățile 

persoanelor respective pentru acti
vitățile obștești. Așa se face că, 
în locul unei , activități dinami
ce, angajante, unii dintre mem
brii echipelor mimau răspunde
rile, se eschivau de la îndepli
nirea îndatoririlor, apreciind legiti
mația de control ca o sarcină în plus, 
ca o corvoadă, nu ca un mandat al 
încrederii colectivului care i-a ales. 
Autocritic vorbind, trebuie spus că 
în mod formal s-a prooedat și după 
alegerea echipelor, cind comitetul 
nostru sindical n-a mai urmărit ac
tivitatea celor aleși, considerînd că 
s-a achitat de sarcina sa o dată cu 
inmînarea legitimațiilor de control,

— Pornind de la aceste neajunsuri 
— a intervenit în dezbatere tovară
șul Victor Meșină, responsabilul cu 
problemele de control al oamenilor 
muncii in cadrul comitetului sindical 
de la aceeași uzină — s-a revizuit 
organizarea echipelor din unitatea 
noastră, acționindu-se în spiritul exi
gențelor cuprinse in Tezele din apri
lie privind creșterea răspunderii per
sonale și a celei colective. Astfel, a-, 
celor membri ai echipelor de control 
care s-au dovedit inactivi li s-a re
tras mandatul, in locul lor fiind aleși 
alți oameni ai muncii, iar în . cadrul 
comitetului sindical s-a instituit re
gulă ca, săptămînal, să se urmăreas

că frecventa controalelor, pe bază de 
grafic, organizîndu-se în fiecare vi
neri întîlniri cu toți responsabilii de 
echipe.

— Similar s-a procedat și în cadrul 
unității noastre — spunea tovarășul 
Viorel Simion, președintele comitetu
lui sindical de la întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate București. 
Totodată, pentru a impulsiona acti
vitatea echipelor și a spori autorita
tea acestora, au fost atașați pe lin
gă fiecare echipă reprezentanți ai 
comitetului sindical pe întreprindere.

— Fiind evidente progresele înre
gistrate in ultimele luni în desfășu
rarea controlului oamenilor muncii 
din sectorul nostru, ca urmare a în
tronării unui stil de muncă nou. mai 
dinamic, a abandonării unor prac
tici învechite, depășite, așa cum se 
cere în Tezele din aprilie — aprecia 
tovarășa Ileana Iaru, președinta 
O.D.U.S. din sector —, totuși există 
Încă posibilități de perfecționa
re. Astfel, activitatea de control al 
oamenilor muncii s-ar putea îmbu
nătăți simțitor sub aspectul sDoririi 
frecventei deplasărilor ne teren dacă 
toate organizațiile componente ale 
F.D.U.S. și-ar onora pe deplin răs
punderile ce le revin pe această li
nie. Sindicatele au, desigur, o boga
tă experiență — ele organizind pri
mele echipe de control al oamenilor 
muncii, dar cadrul legislativ privind 
participarea oamenilor in aceste echi
pe s-a extins ulterior. Or, din păcate, 
in multe întreprinderi, și chiar la ni
velul sectorului nostru, controlul oa
menilor muncii continuă să fie con
siderat doar ca un atribut al sindi
catelor. Bunăoară, cred că și comite
tele O.D.UlS. din întreprinderi, ca si 

din cartiere ar putea să organizeze în 
cadrul F.D.U.S, echipe de control al 
oamenilor muncii, de a căror activi
tate să răspundă direct.

— O asemenea măsură organizato
rică ar fi binevenită și în privința 
comisiilor de femei — spunea tova
rășa Aurelia Lărgeanu, vicepreședin
ta comitetului de femei pe sector. 
După, modelul echipelor organizate 
de comisiile de femei din cartiere ar 
putea funcționa în cadrul F.D.U.S. 
și echipe organizate de comisiile de 
femei din întreprinderi, echipe care 
să controleze îndeosebi activitatea 
creșelor de pe lingă întreprinderi, 
a grădinițelor, cantinelor etc.

— Aceeași măsură ar fi valabilă 
și pentru organizațiile U.T.C. din în
treprinderi, care ar putea forma e- 
chipe desemnate să controleze cămi
nele de tineret, activitatea cluburilor 
pentru tineret, a altor instituții spe
cifice vîrstei — aprecia tovarășul 
Ion Filip, secretar al comitetului 
U.T.C. din sector.

— In același perimetru al măsuri
lor organizatorice privind îmbunătă
țirea cadrului de funcționare a con
trolului oamenilor muncii, se cuvine 
adăugată și propunerea ca din echipe
le constituite în întreprinderi să facă 
parte și foști muncitori, pensionați 
între timp, care s-au dovedit dispo
nibili pentru activitățile obștești — 
a intervenit din nou în discuție to
varășul Victor Meșină. Noi asa pro
cedăm de cîtva timp la uzina ..23 
August", cu bune rezultate, mulți 
dintre foștij noștri muncitori avînd 
o bogată experiență de control, ceea 
ce le dă și un plus de autoritate în 
mobilizarea celorlalți membri din 

echipe pentru a merge cît mai des 
pe teren.

In legătură cu organizarea contro
lului oamenilor muncii, participanții 
la dezbatere au făcut și o altă pro
punere : să fie incluse în rîndul uni
tăților controlate și acele instituții 
de interes public omise în prezent, 
cum ar fi circumscripțiile financia
re, notariatele de stat, școlile, facul
tățile și întreprinderile de admi
nistrație a domeniului public.

Referindu-se la problema creșterii 
prezenței pe teren a echipelor de 
control, tovarășul Neacșu Matei, res
ponsabil de echipă de la întreprinde
rea „Progresul", a adus în discuție 
și un alt aspect :

— In spatele cifrelor medii privind 
numărul de controale este de sesizat 
predilecția unor echipe pentru uni
tățile alimentare si de alimentație 
publică, in timp ce alte sectoare sint 
sistematic ocolite. Este vorba de 
transportul în comun, activitatea uni
tăților I.C.R.A.L., așezămintele de 
cultură și artă, șantierele de locuin
țe, cooperativele meșteșugărești. Ase
menea preferințe, sînt legate — de 
ce să n-o spunem — de unele prac
tici abuzive, unii membri ai echi
pelor văzînd în prezenta lor in uni
tățile controlate un prilej de rezol
vare a problemelor personale — de 
aprovizionare, de servire preferenția
lă etc.

Despre alte aspecte ale orga
nizării și funcționării controlu
lui oamenilor muncii abordate 
in cadrul dezbaterii — intr-un 
număr viitor al ziarului.

Mihai IONESCU
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Eliberarea socială și națională - 
obiective fundamentale ale revoluțiilor din 1784 și 1821
(Urmare din pag. I)

formate in simple instrumente ale 
garantării privilegiilor de Stări. Ex
cluderea de la dreptul de proprieta
te, de la orice participare la viața 
publică, fiscalitatea apăsătoare a sta
tului habsburgic, încălcările și abu
zurile de tot felul suferite de bise
rica și școala românească au contri
buit la generalizarea unei stări de 
nemulțumire care și-a găsit expre
sia in cele mai variate forme ale re
zistenței țărănimii la asuprire.

Prefațată de participarea româ
nească masivă la răscoala antihabs- 
burgică din perioada 1703—1711 și de 
intensele frămintări de la mijlocul 
veacului, îmbrăcate într-o formă 
confesională, dar avînd de fapt un 
net conținut social, lupta țărănimii 
pentru drepturile sale cunoaște mo
mentul culminant în secolul al XVIII- 
lea prin marea ridicare din toamna 
anului 1784 sub conducerea lui Horea, 
Cloșca și Crișan. Izbucnită cu cinci 
ani înaintea revoluției franceze, 
această mișcare de larg ecou euro
pean, desfășurată în condițiile speci
fice ale Transilvaniei, ridică prin 
programul ei intr-o formă proprie vi
ziunii țărănești problema general-eu- 
ropeană a lichidării anacronicului 
sistem al privilegiilor feudale de 
Stări. Vorbesc in acest sens cuvin
tele ultimatumului adresat de țărăni
mea răsculată nobililor la 11 noiem
brie 1784 : „Ca nobilime mai mult 
să nu fie, ci fiecare unde poate 
primi o slujbă crăiască, din aceea să 
trăiască ; ca nobilii posesori să pă
răsească pentru totdeauna moșiile no
biliare ; ca și ei să fie plătitori de 
dare tot așa ca și poporul contri
buabil de rînd ; ca păminturile no
biliare să se împartă intre poporul 
de rind“.

Concomitent cu această soluție ra
dicală preconizată de țărănime pen
tru problematica socială stringentă a 
țării, ea pune cu hotărire și pe cea 
a organizării principatului ca o țară 
românească, iar ideile care circulă in 
epocă privind adresarea unor cereri 
de ajutoare din Moldova și Țara Ro
mânească, deși nefinalizate practic 
în cele din urmă, sînt reflecții cla
re ale unei solidarități naționale care 
transcende granițele politice ale vre
mii. Organizarea care se infiripă in 
forme incipiente în rîndul oștii răs
culate, ca și încercările de înnoire 
structurală a administrației părților 
asupra cărora se înstăpînește pentru 
un scurt timp țărănimea ridicată la 
luptă, prevestesc noua încercare, 
mult mai bine conturată, a organiză
rii Transilvaniei ca tară românească 
în perioada eroică a revoluției din 
1818—1849.

Pînă atunci însă, deși înfrintă prin 
eforturile conjugate ale nobilimii și 
ale armatei imperiale, răscoala din 
1784 constituie ..un veșnic îndemn la 
luptă“, ce se materializează în peri
oada următoare într-un șir aoroaoe 
neîntrerupt de mișcări și frămintări 
care mențin in actualitate problema
tica socială și națională, pregătind 
soluțiile revoluționare ale anului 
1848. Mișcarea politico-națională de 
emancipare românească din Transil

vania, condusă de o intelectualitate 
reticentă in perioada contemporană 
răscoalei față de soluțiile revoluțio
nare ale unui radicalism țărănesc 
emanat de programul din 1784, vă
dește pe măsura apropierii de anul 
1848 disponibilități tot mai mari pen
tru problemele sociale care-și gă
sesc treptat locul cuvenit în ansam
blul programului național de eman
cipare. Uriașa rezervă de forță re
prezentată de țărănime, dovedită in 
cursul răscoalei ca și în mișcările 
deceniilor următoare, determină în
rădăcinarea tot mai puternică a con
științei necesității unirii celor două 
planuri ale emancipării românești — 
cel social și cel politic — într-un 
singur torent revoluționar capabil să 
frîngă rezistența structurilor vechiu
lui regim. La realizarea unei atare 
unități de acțiune în primăvara anu
lui 1848 în jurul programului revo
luționar de la Blaj, o contribuție 
incontestabilă îi revine tradiției 
marii ridicări din 1784, menținută 
mereu vie prin lupta maselor țără
nești, singura capabilă a da consis
tență și vigoare tendințelor de eman
cipare socială și națională deopo
trivă.

In Moldova și Țara Românească, 
obiectivul esențial al mișcării de 
emancipare națională din secolul al 
XVIII-lea îl reprezintă eliberarea de 
sub dominația otomană și cîștigarea 
independenței politice, primul pas 
important in acest sens fiind înlătu
rarea regimului fanariot, instaurat 
la începutul veacului, care a însem
nat o știrbire a autonomiei politice 
prin sistemul unor domni numiți 
direct de Poartă. Regimul fanariot 
aducea, totodată, o îngustare a posi
bilităților de manevră in domeniul 
politicii externe și o reducere a im
portanței și ponderii armatei celor 
două țări. Din punct de vedere eco
nomic se agravau sarcinile față de 
Poartă, mai ales prin numeroasele 
prestații in natură și muncă nece
sare pentru războaiele purtate de 
Imperiul otoman, ca și prin riguro
zitatea sporită a monopolului turcesc 
asupra comerțului. Domniile fana
riote aduc de asemenea Si o întărire 
considerabilă a pozițiilor elemente
lor străine în conducerea treburilor 
publice, ceea ce provoacă o puter
nică nemulțumire în rîndul boierimii 
pămintene.

Calea urmată de mișcarea națio
nală din Moldova și Țara Româ
nească pentru înlăturarea acestei 
situații și realizarea obiectivelor sale 
este elaborarea unor programe si 
memorii politice adresate marilor 
puteri antiotomane în contextul răz
boaielor austro-ruso-turce desfă
șurate în tot cursul secolului XVIII 
în mare parte pe teritoriul țărilor 
românești. Aceste memorii, alături 
de obiectivul strategic al eliberării 
de sub dominația otomană si cîști
garea independentei, ridică si o sea
mă de revendicări imediate menite 
a ușura sistemul stăpînirii străine si 
a intări autonomia țărilor române, 
înlăturarea domniilor fanariote și 
restabilirea dreptului de alegere de 
către țară a unui domn pe viață se 
împletesc, cu cele ale restabilirii in

tegrității teritoriale a principatelor 
prin restituirea raialelor de la Du
năre. creării unei forțe militare pă
mintene. reprezentării diplomatice 
cu drepturi depline. Numeroase ce
reri vizează apoi reducerea obligații
lor materiale față de Poartă, oprirea 
accesului precum și a rolului econo
mic și politic al supușilor otomani 
în țările române, restabilirea contro
lului pămîntean asupra mînăstirilor 
închinate. Concomitent cu aceste re
vendicări ce vizează statutul inter
național al principatelor, se cristali
zează treptat si un program de re
forme interne menite a moderniza 
structura instituțională, a înlătura 
privilegiile cele mai anacronice și a 
aduce unele ușurări situației maselor 
largi populare.

La fel ca în Transilvania, promo
torii programului politic național 
evoluează spre o. concepție modernă 
în privința națiunii, bazată pe inte
resele comune ale tuturor categorii
lor sociale in realizarea prevederilor 
sale. Concomitent se cristalizează și 
cele două planuri, deocamdată dis
tincte, in lupta de emancipare, ală
turi de mișcarea politică a intelec
tualității și boierimii afirmindu-se 
cu putere mișcările maselor largi, 
fie sub forma luptei antifeudale a 
țărănimii, fie sub forma luptei ar
mate a voluntarilor români din prin
cipate in cursul războaielor antioto
mane. In ambele cazuri, lupta mase
lor, ponderea lor numerică și socia
lă oferă un punct de sprijin impor
tant in memoriile politice elaborate 
de intelectuali sau boieri. Actele re
vendicative din Transilvania se re
feră apăsat la numărul majoritar al 
românilor, la sarcinile purtate cu 
precădere de masele țărănești. în 
programul politic iși fac loc treptat 
și cererile privind îmbunătățirea si
tuației țărănimii și a celorlalte cate
gorii sociale 'ale românilor din Tran
silvania. La fel, memoriile din 
principate, lupta voluntarilor români, 
proveniți în majoritate din rîndul 
țărănimii și orășenimii. contribuția 
lor la victoriile antiotomane consti
tuie un argument cu pondere însem
nată in susținerea cererilor pentru 
independență.

Rezultate parțiale privind ușura
rea și reglementarea regimului do
minației otomane, limitarea ameste
cului străin în treburile țărilor ro
mâne sînt înregistrate la sfîrșitul 
secolului al XVIII-lea si în primele 
decenii ale secolului al XlX-lea ca 
urmare a strădaniilor mișcării națio
nale din Moldova si Tara Româ
nească. Realizări de importanță cu 
adevărat crucială pentru viitorul ță
rilor române se obțin insă de-abia 
atunci cînd. în 1821. cdle două pla
nuri ale luptei se contopesc in revo
luția cu caracter social și național 
condusă de Tudor Vladimirescu.

Avîndu-și sorgintea în situația in
ternă și externă a țării, caracterizată 
prin nemulțumirea tuturor categorii
lor sociale împotriva regimului fa
nariot, a dominației străine și a sis
temului anacronic al privilegiilor 
feudale, revoluția din 1821 iși propu
nea — in largul său program social 
și național sintetizat in deviza

„Dreptate, slobozenie" — deopotrivă 
înlăturarea apăsătoarei stăpinifi 
străine, redobindirea drepturilor le
gitime ale țării, cit și împărțirea 
pămînturiior boierești și minăsti- 
rești, desființarea privilegiilor, mo
dernizarea si reorganizarea institu
țională, crearea armatei naționale. 
Nu intimplător acest program și 
lupta pentru înfăptuirea sa in viață 
au avut un larg ecou in Transilvania, 
unde acel ideal „Ca nobilime mai 
mult să nu fie", reînvia cu o nouă 
putere sub impulsul chemărilor lui 
Tudor la luptă -împotriva deținători
lor „averilor rău agonisite". Tot 
acum se lansa apelul la lupta co
mună a românilor din Tara Româ
nească și Moldova „ca unii ce sîn- 
tem de un neam, de o lege / ... / ca 
fiind intr-un gînd și într-un glas /.../ 
să putem cîștiga deopotrivă ‘ dreptă
țile acestor principaturi".

Referindu-se la marea însemnătate 
a celor două evenimente pentru is
toria poporului nostru, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Re
voluția din Transilvania de la 
1784, condusă de Horea, Cloșca și 
Crișan, și revoluția din 1821, din 
Țara Românească, condusă de Tudor 
Vladimirescu, au pus puternic in 
evidență-atit marile resurse revolu
ționare ale maselor populare, cit si 
năzuința imperioasă spre unitate a 
celor trei principate românești".

Desfășurată în contextul interna
țional mai larg ăl luptei popoarelor 
din sud-estul Europei pentru elibe
rarea lor națională și socială, revo
luția din 1821, în pofida sfirșitului 
tragic al conducătorului ei. a avut 
efecte de mare însemnătate pentru 
evoluția ulterioară, atit la nivelul 
general al acestei părți a continen
tului, cit. și în privința celor trei țări 
românești. înlăturarea regimului fa
nariot și restabilirea domniilor pă
mintene in Moldova si Țara Româ
nească au constituit un important nas 
deopotrivă spre înlăturarea definitivă 
a dominației străine din această 
parte de lume, cit și spre înfăptuirea 
în viață a obiectivelor emancipării 
nâționale românești. Concomitent, 
cristalizarea conștiinței naționale 
moderne, înmulțirea punctelor de 
convergență între mișcarea de eman
cipare românească din cele trei țări 
românești pregătesc calea colaboră
rii conștiente in slujba idealului uni
tății naționale. Operele istorice con
cepute de reprezentanții Școlii Ar
delene. la proporții general-româ- 
nești. ideea de unitate prezentă in 
cursul revoluțiilor lui Horea-și Tu- 
dor prefațează- elocvent etapa urmă
toare, în care lupta pentru unitatea 
culturală și politică a românilor de
vine obiectivul primordial al luptei 

•lor de emancipare. Formulările 
programatice tot mai clare ale aces
tei idei, acțiunile concrete de colabo
rare tot mai numeroase p? măsură 
ce. ne apropiem de anul 1848 reflectă 
de-acum up nou stadiu al luptei de 
eliberare națională și socială care, 
valorificând experiența generațiilor 
anterioare, iși găsește expresia eloc
ventă în revoluția românească uni
tară pașoptistă.

Noi construcții de locuințe in municipiul Tîrgu Mureș Foto : Sandu Cristian

Invățămintul - în strinsă legătură 
cu cercetarea și producția

Prooesul de învătămint. în strinsă legătură cu acti
vitatea de oercetare. racordate la oerintele concrete — 
actuale si de perspectivă — ale societății, reprezintă 
avanpostul dezvoltării economice, sociale, culturale. 
Cu atit mai mult, se arată în excepționalul program 
revoluționar de muncă pentru partid, pentru întregul 
nostru popor. Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., 
pătrunderea celor mai noi cuceriri ale stiintei si teh
nicii este o îndatorire prioritară în predarea discipli
nelor de invățămînt în școala românească de toate 
gradele. „Trăim o epocă de mari transformări revolu
ționare. de noi și noi descoperiri științifice si tehnice, 
de lărgire continuă a orizontului cunoașterii umane în 
toate domeniile de activitate — sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
în cuvintarea rostită cu prilejul deschiderii anului de 
învățămint 1988—1989. Ială de ce trebuie să spu
nem cu toată tăria că viitorul poporului nostru — ca 
de altfel al oricărui popor — va fi determinat in mod 
hotăritor de nivelul invățămintului și al cercetării știin
țifice. Sint pe lume mari puteri, care dispun de mul

tă forță militară ! Dar cea mai puternică forță este 
aceea a științei, a culturii, a invățămintului — si un 
popor cu o înaltă cultură. înarmat cu o înaltă știință 
în toate domeniile va deveni o putere mare Pe Pă- 
mint ! Trebuie ca si România, poporul nostru să de
vină. in domeniul științei, invățămintului. culturii, un 
popor puternic, o mare putere a științei și culturii !“

Intr-o organică împletire cu cercetarea științifică și 
producția, invățămîntul românesc a cunoscut în 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" o dezvoltare fără prece
dent. vizibilă de la cadrul organizatoric modern la 
baza materială didactică, puternică, sau de la moderni
zarea programelor și manualelor, a metodologiei di
dactice la efortul permanent de introducere in pre
darea disciplinelor de invățămînt a celor mai noi cu
noștințe din toate domeniile. Publicăm. în acest sens, 
un prim artiool care evidențiază preocupările unor li
cee de frunte din Oradea, urmind ca în numerele vii
toare să facem cunoscute cititorilor ziarului „Scân
teia" și alte experiențe valoroase.

„Situind la baza Invățămintului 
cele mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. îi conferim mai pregnant 
acestuia dimensiunea prospectivă, 
flexibilitatea, neoesară în formarea și 
pregătirea temeinică a forței de 
muncă, a omului nou. în acest con
text. întregul nostru învătămint este 
chemat să facă un efort sporit de 
educare culturală si științifică a tu
turor elevilor. constructori de mîine 
ai socialismului si comunismului. 
„Trebuie să avem permahent in 
vedere — arăta' ,t o v a rJVs UT 
Nicolae Ceaușescu în cuvintarea la 
deschiderea anului de învătămint 
1988—1989 — că numai un popor cu 
un înalt nivel de pregătire în toate 
domeniile, cu o înaltă cultură știin
țifică va putea participa activ la 
schimburile de valori materiale și 
spirituale și va putea f| cu adevărat 
liber și independent !“. Dincolo de 
conținutul , programelor si mahțiale- 
lor. realizarea unei asemenea cerin
țe impune cu necesitate perfeeționa- 
narea tehnologiilor didactice, a acti
vității metodice si de informare ști
ințifică. Este si motivul pentru care 
stăruim în cadrul activităților meto- 
dico-științifice organizate de colec
tivele de catedră pe specialități, de 
comisiile metodice si cercurile peda
gogice, la cursurile de . reciclare, ca 
și in elaborarea lucrărilor pentru 
obținerea gradelor didactice, să dez
batem și să aprofundăm aspecte 
prioritare privind elementele nou in
troduse in programe. si manuale, 
probleme metodologice referitoare 
la abordarea i.nterdisciplinară și 
multidisciplinară a învățării, prezen
tarea aspectelor cu Caracter de nou
tate din conținutul lucrărilor de gra
dul 1. exigente in organizarea la
boratoarelor și cabinetelor pe spe
cialități. demonstrarea tehnicilor de 
folosire eficientă ,a unor noi mijloa
ce de învătămint. evaluarea progre
selor școlare ale elevilor, modul de 
integrare a invățămintului cu cerce
tarea Si producția".

Apartinind profesoarei Viorica 
Piscoi, inspector școlar general al 
Inspectoratului școlar județean Bi
hor, aprecierea de mai sus cuprinde, 
succint exprimate, opțiuni și direc
ții, clare de acțiune pentftl ca pro
cesul instructiv-educativ. in cofiti- 
nua sa modernizare, să tină pastil 
cu capacitatea de înnoire si activita
te. cu dinamismul revoluției științi
fice și tehnic^ contemporane. Un rol 
esențial revine în acest context, așa 
cum se preciza mai sus. colective
lor de catedră. Cum își valorifică 
ele potențialul de cane dispun, cum 
si-au regindit, concret, activitatea 
pentru ca procesul didactic să incor
poreze tot ce creează mai nou si mai 
valoros știința Si tehnologia contem
porană. calea sigură prin care școa
la iși poate îndeplini funcția de fac
tor esențial al dezvoltării economice 
și sociale ? Iată tema investigației 
noastre in cîteva licee din munici
piul Oradea.

Liceu! de matematică-fizică „Ema- 
nuil Gojdu". Dintre numeroasele re
pere ale unui învătămint modem, a- 
legem cabinetul de informatică. Ex
plicațiile profesorului loan Șuteu, 
directorul liceului, ne conving lesne 
că asistarea de către calculator de
vine aici o nouă dimensiune a in
struirii. Cabinetul de informatică 
dispune de 11 calculatoare HC-85. 
Prae. aMic. de alte dotări auxiliare, 
care au permis organizarea a două 
cercuri, unul pentru începători si al
tul pentru avansați. Elevii începători 
învață limbajul Basic, algoritmii, 
schemele logice necesare întocmirii 
de programe, iar cei avansați se ini
țiază în utilizarea altor limbaje- de 
programare, a codului mașină, a di
feritelor programe utilitare. Mem
brii cercului de avansați lucrează la 
programele de contract ale lioeului.

programe cuprinzind majoritatea 
disciplinelor de învătămint. „Apelăm 
la calculator nu ca la un substitut 
al metodelor clasice, ci determinați 
de probleme concrete și obiective 
didactice precise. Diversitatea pro
gramelor realizate la matematică, fi
zică. chimie, biologie, economie po
litică, tehnologie atestă nu. numai 
inițiativa colectivelor de catedră, ci 
și largile disponibilități de folosire 
a. calculatorului, atit la lecții 
de predare, cit și de învățare și eva
luare, prin posibilitățile sale grafice 
și sonore de simulare a unor pro
cese și fenomene, a căror vizuali
zare ar necesita, în alte condiții, fie 
timp mai îndelungat,, fie o apara
tură sofisticată și costisitoare. Reali
zările obținute in urma încheierii 
unui contract cu Institutul de tehnică 
de calcul și, informatică București, 
deopotrivă rezultatele de virf obți
nute de elevii noștri la faza națio
nală a sesiunilor de comunicări ale 
elevilor, precum și la alțe manifes
tări de anvergură exprimă măsura 
eficienței instruirii programate, a 
inițierii elevilor In utilizarea calcu-

Acțiuni, experiențe, 
rezultate din unități 

școlare din județul Bihor

latorului și a limbajelor de progra
mare", conchidea interlocutorul 
nostru.

Este indeobște cunoscut că aptitu
dinile de cercetare ale elevului se 
formează prin investigații proprii, 
prin descoperire personală a legilor 
lumii reale, și nu prin experimen
tele demonstrative care se fac in 
fața lui. „Chimia este o știință ex
perimentală prin natura ei. Predarea 
acestui obiect este de neimaginat 
fără lucrări demonstrative, care să 
asigure însușirea noțiunilor pe viu, 
In mod experimental, participativ, 
cu Un instrumentar adecvat, mai 
alesjdacă avem.in vedere că in con? 
textili revoluției tehnioo-știlnțifice 
.cojhtdmporane, în care cercetarea 
fundamentală este cu adevărat 
fundamentală — în măsura în care 
rezultatele sale sînt transferate ime
diat. in domeniul aplicațiilor —, fa
miliarizarea cu noile noțiuni ale 
științei devine imperativă", preciza 
Teodora Pantei, directoarea Liceului 
industrial „Sinteza". Demn de men
ționat este faptul că, pornind de la 
cerința aplicării măsurilor de mo
dernizare și perfecționare a tehno
logiilor, catedra de chimie de aici 
urmărește cu consecvență corelarea 
strinsă a conținutului activităților 
de la chimie cu cele din cadrul pre
gătirii pentru meserie (tehnologie 
chimică, chimie analitică, aparate 
de măsură și automatizări în indus
tria chimică, aparate șl utilaje în 
același" profil), astfel incit acestea 
să Contribuie Ia înțelegerea de către 
elev a principalelor direcții ale pro
gresului tehnico-științific in această 
ramură. De un real folos se dove
desc a fi cele două laboratoare — 
de chimie aplicată și de chimie 
tehnologică — amenajate in acest an 
prin eforturile catedrei de chimie 
și ale întreprinderii „Sinteza" Ora
dea, laboratoare care asigură reali
zarea integrală a experiențelor pre
văzute de programă, desfășurarea 
pnel bogate activități de către cercu
rile de elevi, precum materiali
zarea unor, teme din planul de cer
cetare.. în ce privește cercetarea, 
colectivul de catedră a h oțărît. bună
oară. preluarea unor teme din pro
gramele de modernizare ale între
prinderilor „Sinteza" și „Alumina"

Oradea — cum sint „studiul renta
bilității recuperării acidului salicilic 
din reziduurile de la suprimare", 
„modernizarea tehnicii de analiză in 
procesul de fabricare a aluminei 
folosind titratorul thermatic" etc — 
teme a căror soluționare antrenează, 
pe lingă cercetători din întreprin
derile amintite, cadre didactice și un 
număr sporit de elevi. Se are în ve
dere, de asemenea, ca lucrările prac
tice de absolvire să integreze obli
gatoriu noutățile acestei specialități 
atit de profund supuse înnoirilor. 
Totodată, repartizarea unei stații- 
pilot pe ■ una dintre platformele în
treprinderii „Sinteza" va înlesni 
elevilor cunoașterea unor instalații 
pe care vor lucra efectiv după înca
drare, deopotrivă satisfacția micro- 
producției, a realizării unor produse 
cu înalt nivel .tehnic și calitativ.

Liceul industrial nr. 1, catedra de 
instruire tehnologică și practică. Re
ținem că, avind in vedere transfor
mările rapide care se petrec in 
meseriile din profilul electrotehnic, 
catedra de specialitate, comisia de 
pregătire in meserie au stabilit teme, 
specifice activității întreprinderii ‘ 
„Mecanica" Oradea, teme care nu 
erau suficient tratate in programă. 
Ținind seama că Întreprinderea pa- 
tronatoare este mare consumatoare 
de energie electrică. în cadrul capi
tolului „Acționări cu mașini asin
crone ’trifazate" s-a introdus, astfel, 
temă „Pornirea și funcționarea 
stea-triunghi a motoarelor asincrone 
trifazate", pentru care s-a realizat o 
schemă de comandă automată care 
să răspundă următoarelor cerințe : 
pornirea stea-triunghi a motoa
relor de medie putere pentru limi
tarea curentului electric absorbit din 
rețea, funcționarea in stea a mo
toarelor, atita timp cit sarcina an
trenată pe arborele motorului nu 
depășește limita prestabilită, func
ționarea in. triunghi a motorului, 
dacă sarcina este mai mare decit 
limita prestabilită, știindu-se că la 
funcționarea în stea puterea absor
bită este mal mică de 3 ori decît la 
funcționarea in triunghi. „Față de 
schema clasică de pornire stea-tri- 
uhghi, cea realizată de noi este 
completată de relee de curent și de,.,.. j 
timp, obținînd cerințele arătate cu 
o importantă economie de energie j
electrică, mai ales in atelierele de _ 
prelucrări mecanice, unde nu toate 
utilajele sint utilizate la parametrii 
nominali. In procesul de predare- 
invățare, tema amintită este reali
zată cu ajutorul unor pachete de 
programe pe calculatorul Prae, aju- 
tînd astfel elevii la stimularea spi
ritului de analiză, a creativității, a 
gîndlrii lor economice", ne spune 
ing. Augustin Pop, șeful catedrei de 
instruire tehnologică și practică. Me
rită menționat în același timp fap
tul că. pentru asigurarea pregătirii 
viitorilor muncitori apți să-și desfă
șoare activitatea în condițiile apli
cării încă din acest an a măsurilor 
de modernizare și perfecționare a 
tehnologiilor, a introducerii automa
tizării, cu sprijinul întreprinderii 
„Mecanica" Oradea s-a dotat labo
ratorul de automatizări al liceului 
cu un robot industrial capabil să 
deservească două mașini-unelte, ceea 
ce va permite instruirea elevilor cu 
privire la funcționarea, exploatarea 
și întreținerea acestuia.

Sînt secvențe oare ilustrează prin 
ele insele orientarea invățămintului 
românesc spre o integrare tot mai 
accentuată cu cercetarea și produc
ția, factor determinant impus cu 
atit mai mult in etapa actuală de 
implicațiile dezvoltării intensive a 
economiei.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii”

I

DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
• OPINII • PROPUNERI • SESIZĂRI

• Din Dorohoi. corespondentul 
nostru voluntar Neculai Mistrinescu 
ne informează că oamenii muncii 
de la intreorinderea de sticlărie si 
porțelan din localitate au obținut 
peste plan, in perioada cane a 
trecut din acest an, o producție- 
marfă vindută și încasată in 
valoare de 24 milioane lei, precum 
și o producție nelă de 5,7 mi
lioane lei ; totodată, ei au spo
rit productivitatea muncii cu 4,7 
la sută în plus fată de plan. în 
acest răstimp s-au pus in funcțiu
ne noi utilaje. între care cuptorul 
de ardere rapidă de penetrație, ma
șinile de glazurat farfurii prin 
imersie, precum si diferite dispo
zitive moderne. S-a avut, de ase
menea. in vedere perfecționarea 
pregătirii profesionale a întregului 
personrd și policalificarea a 85 de 
muncitori. Concomitent, s-a extins 
inițiativa : „Fiecare cadru tehnic, 
ingineresc și de specialitate să re
zolve anual cel puțin o problemă 
tehnica", oină in prezent realizin- 
du-se 56 de studii.

Este o satisfacție deosebită — 
menționează corespondentul nos
tru — atunci cind firme din diferi
te țări, cum ar fi S.U.A.. Anglia, 
R.F.G.. Japonia. Liban. Italia, 
stipulează în mod expres Ia înche
ierea contractelor ca articolele im
portate de ele să poarte necondi
ționat marca „STIPO" Dorohoi.

Rezultatele obținute oină in pre
zent — se arată in încheierea scri
sorii — au situat colectivul unită
ții în fruntea întrecerii socialiste. 
El este hotărit să muncească fără 
preset pentru a-si onora întoc

mai angajamentul ca 1988 să fie 
anul cu cele mai bune realizări din 
istoria întreprinderii.

• De mai multe ori am scris re
dacției ziarului „Scintșia" despre 
numeroasele spargeri de conducte 
de apă in perimetrul unde locuiesc, 
adică Aleea Dealul Măcinulul. Bloc 
1—4. nr. 452. sectorul 6. cartierul 
Drumul Taberei. București — ne 
relatează corespondentul nostru 
voluntar Tatomir Aurelian. în co
respondenta de fată vă aduc la cu
noștință că pierderile de ană din 
conductele sparte s-au înmulțit, iar 
risipa este asa de mare incit unele 
din străzi si alei au devenit mici 
pirîuri. Din discuția avută cu unii 
vecini din apropierea conductelor 
sparte a reieșit că organele răs
punzătoare de repararea lor au fost 
alertate din timp. Ele au venit la 
fata locului, au văzut cum stau lu
crurile si au plecat, fără ca să ia 
imediat măsurile necesare de repa
rare a conductelor, cum era si 
normal. Au trecut de atunci zile, 
luni, si tare mă tem să nu treacă și 
ani oină o să se pună capăt aces
tei risipe de apă atit de păgubitoa
re si pentru noi. locuitorii cartie
rului. si pentru economia națională. 
Oare. întreb eu. nu se poate face 
nimic pentru a curma această stare 
de lucruri ? Eu cred că da. si încă 
cu maximă urgentă- Conductele 
sparte prin care se Pierde apa sint 
amolasate în locurile următoare : 
a. Intre blocul A-l si A-2 în drep
tul scărilor 1. din aleea Dealul 
Măcinului. cartierul Drumul Tabe- 
rii : b. In fata blocului A-44. lingă 

parcajul de mașini din aceeași alee; 
c. în fata blocului A-33. in curtea 
grădiniței de copii nr. 229 din stra
da Oltului nr. 26.

Credem că alte comentarii sint de 
prisos. Ca atare, așteptăm din 
partea întreprinderii de resort un 
răspuns concret, responsabil, cu ter
mene precise privind efectuarea 
reparațiilor la conductele sparte.
• „Vă scriu în numele tuturor 

abonatilor la presă din comuna Tăr- 
tășesti. județul Dîmbovița. care 
sint nemulțumiți de modul in care 
Direcția județeană Dimbovita a 
poștelor si telecomunicațiilor, res
pectiv serviciul de difuzare a pre
sei. îsi organizează munca in teri
toriu — afirmă in scrisoarea sa citi
torul nostru Marin Volintiru. Con
cret. despre ce este vorba ? Deși 
comuna noastră beneficiază de un 
oficiu P.T.T.R.. totuși, nu de pu
ține ori. presa sosește la abonați 
cu mare intîrziere. Am să dau un 
exemplu din ultima vreme : ziarele 
„Șcînteia" și „România liberă" de 
vineri 28 octombrie 1988 nu au sosit 
nici pînă Ia 1 noiembrie 1988. în
trebați în legătură cu această ano
malie în distribuirea presei, to
varășii de la oficiul P.T.T.R. din 
comuna noastră dau vina pe lucră
torii din cadrul serviciului difuză
rii presei de la direcția județeană. 
Or, noi dorim să fim informați la 
zi cu toate evenimentele politice, 
economice și sociale din tară și de 
peste hotare. Poate cu sprijinul re
dacției ziarului „Șcînteia" se va 
face ordine in această privință".

Sintem convinși că tovarășii din 

conducerea direcției P.T.T.R. 
Dîmbovița vor pune, intr-adevăr, 
ordine in difuzarea presei. Aștep
tăm in scris și măsurile luate pen
tru înlăturarea neajunsurilor sem
nalate.
• De mult timp își doreau tine

rii din comuna Coteana. județul 
Olt, să aibă un teren de fotbal care 
să corespundă tuturor condițiilor 
cerute de regulament pentru o 
echipă din campionatul județean — 
ne informează corespondentul nos
tru voluntar Vasile Tonu din lo
calitate. Cu sprijinul organelor lo
cale a fost antrenat tineretul la 
muncă și. cu materiale refolosibi- 
le de la C.A.P. și baza de recep
ție a cerealelor din Coteana. pe 
fosta vale a giscăriilor a fost ame
najat un teren de fotbal îm
prejmuit, cu cabine, tribună, in
tr-un cuvint corespunzător din 
toate punctele de vedere. In ziua 
de 30 octombrie, cu ocazia inaugu
rării terenului de fotbal, a avut 
loc partida de campionat județean 
dintre „Șpicul“-Coteana și „Con- 
serve"-Caracal. care s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 pentru gazde, parti
dă urmărită de un numeros public. 
Drumul de acces spre noul stadion 
a fost pietruit, putîndu-se circula 
in bune condiții pe orice timp.
• Asociația de locatari nr. 4 

CT 5 Ostroveni din municipiu) Rm. 
Vilcea ne aduce la cunoștință o 
serie de situații care „perturbă li
niștea publică și afectează ordinea 
Si curățenia zonei si străzilor 'din 
jur". La ce se referă, de fapt, 
conducerea asociației ? De mai 
multi ani isi desfășoară activitatea, 
între blocuri, „un șantier pentru 
prefabricate din beton, ceea ce a 
dus la distrugerea spatiilor verzi si 
a terenurilor de ioacă pentru copii, 
depozitarea panourilor necesare 
pentru turnare făcîndu-se dezordo
nat si cu un grad ridicat de pe
ricol de accidentare a copiilor. Ma-

• sinile Si utilajele ce-1 deservesc 
afectează liniștea locatarilor blocu
rilor din zonă ne toată durata zi
lei. Organizarea de șantier lasă de 
dorit — panouri depozitate aiurea, 
beton si capete de sirmă împrăș
tiate peste tot. Pe strada Diaman
tului sint aruncate materiale rezul
tate din demolări, gunoaie de tot 
felul amestecate cu fier vechi etc., 
ceea ce face ca pe timm ploios stra

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• Scrisoarea cititorului nostru Ilie Gheorghe din. 

satul Dejești, comuna Vitomirești, care sesiza că 
rețeaua de alimentare cu apă potabilă din localitate 
nu funcționează, a fost, cercetată de specialiști din 
cadrul secției arhitectură, sistematizare și tehnic '— 
investiții a Consiliului popular județean Olt. în răs
punsul Comitetului județean Olt al P.C.R., căruia 
redacția i-a trimis scrisoarea spre soluționare, se 
afirmă că s-au stabilit măsuri corespunzătoare pen
tru buna funcționare a sistemului de alimentare cu 
apă potabilă a satului. Intre altele, se va monta un 
nou post trafo cit mai aproape de consumator, pentru 
eliminarea pierderilor de tensiune ; se va reface 
tabloul de comandă, oalculindu-se toate componentele 
sale in funcție de puterea consumatorului existent; 
se va executa un nou rezervor pentru introducerea 
unei alte pompe la o adincime mai mare, crescind 
autonomia de mers in sarcină.; pornirea și oprirea 
pompei se vor automatiza in funcție de nivelul maxim 
si minim al apei din rezervorul tampon, folosind un 
traducător de nivel. în încheierea răspunsului se pre
cizează că toate cheltuielile vor fi suportate de 
C.A.P. Dejești și Direcția generală a agriculturii Olt, 
măsurile fiind duse la îndeplinire pînă la 31 de
cembrie a.c.
• în urma oercetărilor efectuate la fața locului a 

reieșit că cele semnalate de către Constantin Dareca 
din comuna Berbești-Gorj sint reale — se afirmă 
în răspunsul Comitetului județean Gorj al P.C.R. 
Socrul vicepreședintelui consiliului popular comu
nal, Dumitru Retezeanu, a construit un grajd in 
spatele casei cu scopul rău intenționat de a 
acapara teren arabil proprietate a C.A.P., deși 
în gospodăria sa are suficiente spatii pentru 
animalele si păsările pe care le deține. Avind

in vedere că nu s-au respectat, termenele stabilite 
pentru demolarea grajdului, s-a propus discutarea irj 
cadrul consiliului popular județean a atitudinii vice
președintelui consiliului popular comunal pentru că 
nu.a luat măsuri in vederea intrării in legalitate a 
socruțui său. care a realizat această construcție fără 
forme legale.
• Blocurile de locuințe de serviciu de pe strada 

Filimon Sirbu au fost construite de T.A.G.C.M. Con
stanța si date in folosință oamenilor muncii din 
Regionala C.F. Constanța — ne răspunde Comitelui 
municipal Constanta al P.C.R. la o scrisoare adre
sată redacției de locatarul Ion Greblă. Proiectele și 
devizele de cheltuieli au fost făcute de institutul 
județean de proiectări. Datorită unor neglijențe in 
proiectare, nu au fost prevăzute la două blocuri 
alei de acces in jurul acestora și nici racordarea lor 
la rețeaua de energie electrică. De asemenea, con
structorul nu și-a ridicat restul tje materiale (pa
nouri de prefabricate, utilaje) și nici nu a făcut 
curățenie după terminarea lucrărilor. In cel mai scurt 
timp — se arată in răspuns —, constructorul va ridi
ca materialele rămase in fostul șantier. Regionala 
C.F. Constanța, împreună cu. constructorul, se va 
ocupa de amenajarea aleilor (probabil că s-a omis 
să se precizeze in răspuns că se va executa și ra
cordarea blocurilor la sursa de energie electrică — 
n.n.) și, cu sprijinul asociației de locatari, a spațiilor 
verzi. De asemenea, s-au efectuat lucrări de asanare 
a depozitului de gunoaie șl betonarea sa, urmind să 
se organizeze o parcare pentru autoturisme, lucrarea 
fiind executată de consiliul popular municipal.

Rubrică realizată de N. ROȘCA

da să fie impracticabilă. Situația 
durează de aproximativ patru ani".

Ca si cum toate acestea n-ar fi 
fost de ajuns — se relatează in 
scrisoare —. la capătul străzii Dia
mantului s-a amenajat un garaj 
auto improvizat pentru autobuze si 
mașini de transport care produc un 
zgomot greu de suportat, mentio- 
nîndu-se că acesta este amplasat 
la 6 m distantă de ferestrele blo

cului A32T. pe un fost foarte bun 
teren arabil.

De ce se adresează „Scînteii" 
asociația respectivă de locatari cu 
astfel de probleme ? Pentru că „la 
desele noastre sesizări, consiliul 
popular al municipiului nu a avut, 
nici măcar amabilitatea de a ne 
răspunde". Ceea ce nu este nici 
normal, nici legal.
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Domnului GEORGE BUSH
Președintele ales al Statelor Unite ale America

Stimate domnule Bush,
Alegerea dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Statelor Unite 

ale Americii îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere felicitări și 
cele mai bune urări de sănătate, de succes deplin in întreaga activitate.

Exprim speranța că, în anii următori, vom putea conlucra fructuos pen
tru dezvoltarea raporturilor dintre Republica Socialistă România și Statele 
Unite ale Americii — atît pe plan bilateral, cit și în soluționarea probleme
lor internaționale, ale dezarmării, destinderii și păcii —. in spiritul și pe 
baza documentelor comune romăno-americane, a principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului in tre
burile interne și avantajului reciproc.

Sint încredințat că dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre va răs
punde intereselor și aspirațiilor celor două popoare, cauzei colaborării, secu
rității și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

REPORTAJE •NOTE» INFORMAȚII

Panoramic brâilean

Cronica zilei

• întreprinderea de 
utilaj greu .. Progre
sul" Brăila. în ate
lierul de montai si 
exploatare a dispozi
tivelor din elemen
te modulate, inginerul 
Cristian Simionescu 
ne spune : „Incepmd 
din acest an. in În
treprinderea noastră 
se aplică o tehnolo
gie de mare produc
tivitate in realizarea 
SDV-urilor. Este vor
ba de montajul dispo
zitivelor din elemente 
modulate, prin care se 
elimină, jn totalita
te. orice prelucrare 
mecanică prin așchie- 
re. Faptul este po
sibil datorită modului 
cu totul nou si mo
dern de a concepe a- 
ceastă activitate. Ast
fel. setul de elemente 
modulate este compus 
din 17 500 de ele
mente structurate pe 
580 de tipodimensiuni, 
ceea ce face posibilă 
realizarea simultană 
a 50 de dispozitive 
diferite, care se pot 
utiliza pentru operații 
de frezare. rabotare. 
rectificare etc. Aceas
ta contribuie la eco
nomisirea unor im
portante cantități de 
energie electrică si 
metal.
• Universitatea c'ul- 

tural-știintifică func
ționează. in acest an. 
cu un număr de 102 
cursuri si cu peste 
5 000 de oameni ai 
muncii din toate do
meniile de activitate. 
Sub cele mai bune 
auspicii a început 
un nou an de în- 
vătămint artistic si la 
școala populară de 
artă, cu un număr de 
20 de discipline.

O La căminele de 
nefamilisti. la puncte
le de documentare po-

litico-ideologică. pre
cum și la centrele de 
cultură și creație 
„Cintarea României", 
apartinînd unor mari 
unităti social-econo- 
mice din municipiul 
Brăila, s-au desfă
șurat ample acțiuni 
cultural-educative, ști
ințifice și distractive 
pentru tineret. Fac
torii educaționali au 
pus accentul pe orga
nizarea unor intere
sante si atractive ac
țiuni pe probleme ale 
educației politice, eco
nomice. tehnico-stiin- 
tifioe si civice, prin 
intermediul colocvii- 
lor-dezbatere. meselor 
rotunde, expunerilor, 
intilnirilor cu activiști 
de partid si de stat, 
după-amiezelor de 
întrebări si răspun
suri. prezentărilor de 
noutăți editoriale, ex
pozițiilor de carte so- 
cial-politică. recitalu
rilor de poezie patrio
tică și revoluționară, 
lecturărilor din crea
ția membrilor ce
naclurilor literare, se
rilor cultural-distrac- 
tive susținute de for
mații artistice de a- 
matori.

• De 15 ani. co
lectivul de la „Elec- 
trooentrale" Brăila isi 
îndeplinește cu cin
ste sarcinile de plan, 
reușind ca. an de an, 
să se situeze printre 
fruntașii în întrecerea 
socialistă. Unitatea a 
pășit acum, in al 
16-lea an de existen
tă. tot ca fruntașă pe 
ramură in anul in 
curs. Este demn de 
evidențiat faptul . că 
termocentrala brăilea- 
nă realizează cel mai 
mic consum de com
bustibil conventional 
utilizat pentru pro
ducerea unui kilowatt- 
oră energie electrică;

(Urmare din pag. I)

tem crede in capacitatea 
generoasei lui fantezii, fer
tilizată de dorul cunoaște
rii. de a crea, fără preju
decăți. mituri noi. expresi
ve pentru ambianta si rea
litățile noastre.

2. Alt desen. Un roșu 
glob terestru cu ochi al
baștri și dinți de lapte, eu 
surisul total al nou-năs- 
cutului. în jurul lui. pe o 
ghirlandă din fire de măr
țișor. din panglici și flori, 
stau și-l privesc, asa cum 
ar privi un spectacol cu 
Moș Gerilă, copiii lumii. 
Si, desigur, un porumbei. 
Idee simplă, dar cu cită 
forță de cuprindere ! Pla
neta aceasta, care, Ia sca
ra universului, e un nou- 
născut, e a noastră, su
risul ei e tot oe avem mai 
bun...

3. Planeta Pămînt e in 
curs de a fi construită din 
cărămizi și mortar ; pe 
schele și macarale, cu mis
trii și găleți, ba chiar și 
cu o paletă de pictor. Con- 
structorii ? Copii. Atît. Și 
e de ajuns.

4. Un Ștefan răstignit 
pe stejarul din Borzești. 
Istorie. Multe, foarte mul
te desene ale acestor copii 
reînvie cartea de istorie a 
neamului, cu figuri de 
voievozi și eroi, cu mari 
bătălii sau cu superbe a- 
legorii. cu legendele care, 
ca in cazul „Stejarului 
din Borzești". dobindesc 
neașteptate sensuri, cum 
ar fi cel al sacrificiului.

5. Pe un fond ultramarin 
(evocator al albastrului de 
Voroneț). o spumoasă ale
gorie a lumii copilăriei de 
azi. 6. Un lung șir de 
basme. ' legende și mituri in 
care fantasticului original i 
se adaugă o nouă și de
bordantă fabulație : Fât- 
Frumoșii, Cosinzenele, îm
părații Verzi si Roșii, ba
laurii și zmeii, moșii și 
babele, poamele și obiec
tele fermecate se mișcă 
printre simboluri ale pre
zentului, împodobind ziua

cinema
0 Muzica e viața mea: FEROVIAR 
(50 51 40) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19, AU
RORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
® Nelu: FERENTARI (80 49 85) — 15; 
17; 19
® Alo, aterizează străbunica: DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
« Flăcări pe comori: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19
0 Hanul dintre dealuri : PACEA 
(71 30 85) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19 
0 Capcana mercenarilor: VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19
0 Extemporal Ia dirigenție: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Fiul stelelor — 15; Pruncul, pe
trolul și ardelenii — 17; 19 : POPU
LAR (35 15 17)
• Sub semnul dragostei: PATRIA

• Oamenii muncii 
din secțiile de pro
ducție ale întreprinde
rii ..Laminorul" Brăila, 
secții situate în car
tierul Viziru. au inau
gurat o nouă cantină. 
Realizată cu forte 
proprii, modern . dota
tă. cantina are asigu
rate condiții dintre 
cele mai bune pentru 
servirea mesei si in 
schimbul al doilea.

• O inițiativă la 
depozitul central al 
întreprinderii de le
gume si fructe Brăila: 
insilozarea a zeci de 
tone de pepeni verzi, 
care pot fi serviți 
la masa... Revelionu
lui '89.

• Organizată sub 
auspiciile Comitetului 
județean de cultură 
si educație socialistă, 
în colaborare cu U- 
niunea Scriitorilor, e- 
ditia a V-a a mani
festărilor ..Zilele Pa- 
nait Istnati" a cuprins 
medalioane. evocări, 
recitaluri lirice, lan
sări de cărți si în
tâlniri ale scriitorilor 
cu oamenii muncii din 
unităti social-econu- 
mice.

• în județul Brăila, 
sporul natural al 
populației este în 
creștere. De la în
ceputul anului au fost 
înregistrați peste 5 500 
nou-născuti.
• Teatrul dramatic 

„Mania Filotti" a 
inaugurat o micro- 
stagiune permanentă 
în viitorul oraș agro
industrial Ianca. alte 
două urmind să se 
deschidă in orașul' 
Făurei si comuna în
surăței.

Candiano 
PRlICEPUTU

de azi cu zborul închipui
rii și visului, cu valori ale 
unei indelung decantate 
spiritualități.

Unde se petrec toate a- 
cestea 1 Am, de asemenea, 
in față un exceptional afiș 
reproducind două dintre 
desenele amintite și în
scrisul : „Cercul de desen 
«Ion Diaconescu». școala 
nr. 5. Onești, județul Ba
cău. România". De ce a 
trebuit să se scrie si țara ? 
Simplu : pentru că dese
nele acestea au călătorit 
pe tot mapamondul. Și, 
peste tot. au dobîndit 
premii.

Haga, Cairo, Moscova, So
fia. Bologna, in alte și alte 
localități 'din Australia, 
Franța, Canada, Israel; O- 
landa. Mongolia; Japonia, 
Portugalia, Grecia, Cuba, 
Venezuela, Ungaria si al
tele. Desenele lor — re
produse in zeci și sute de 
albume, ziare și periodice, 
intrate in patrimoniul unor 
mari muzee.

Copiii-pictori din Onești 
au cucerit aproape tot 
„aurul" pus in competiții 
la întrecerile de măiestrie 
și inefabil artistic pentru 
copiii lumii. Desenele lor 
— cunoscute, cerute, con

nu se vor grăbi să o con
trazică 1 Ea, totuși, s-ă 
dovedit fertilă. Profesorul 
Mocanu spune :

— Nu. nu despre talent 
este vorba, nu pe asta am 
mizat. Ci pe capacitatea 
copiilor de a imagina, pe 
fertilitatea și adincimea 
ginditii lor, pe implicarea 
lor intr-un larg orizont de 
cunoaștere și raporturi. 
Chiar dacă mina nu-i as
cultă. ii punem in situația 
de a gindi fantezist și 
singuri iși găsesc resurse
le practice. Și desenează. 
Analizează forme, relații 
și... fac. Nu tin cu ei lec

Lumea — cu ochii copiilor
Cum ar fi : premiul I și 

III și premiul special la 
selecția națională a con
cursului muzeului „Copiii 
lumii" din Avignon. Fran
ța ; premiul I la concursul 
internațional U.N.I.C.E.F. 
„Bucuriile primăverii". Pa
ris. 1972 ; premiul euro
pean al concursului inter
național U.N.I.C.E.F. „Fa
milia mea", Geneva. 1974 ; 
o lucrare selecționată pen
tru decorarea palatului Na
țiunilor Unite. Geneva ; 
premiul I la concursul in
ternational de „Cruce Ro
șie". Noua Zeeiandă, 1975 ; 
premiul I la concursul in
ternațional din Cehoslova
cia, 1978 ; premiul I și 
alte patru premii la toate 
edițiile concursului „Shan
kar’s International Chil
dren’s Competition" — 
India ; medalia de aur si 
medalia de bronz la con
cursul international de de
sene ale copiilor ..Interna
tional Ataturk Children’s 
Art Exhibition", Ankara, 
1987. Apoi premii și meda
lii de aur la toate con
cursurile naționale. Ca să 
nu mai vorbim de parti
cipări la expoziții din New 
York, New Jersey, Florida,

template și cucerind entu
ziasmul pe toată planeta 
Pămint. De unde au răsă
rit ? Câ și Nadia Coma
neci, din Onești. Pe un 
planiglob obișnuit nu e loc 
pentru a fi marcată aceas
tă localitate de la con
fluenta dintre Moldova și 
Transilvania. Pină in urmă 
cu trei decenii ea abia dacă 
figura, ca sat. pe hărțile 
naționale. Azi e municipiu, 
are 55 000 de locuitori și 
este orașul unui nou și 
impozant combinat petro
chimic. Dar și al unor 
mari, revelații, de genul 
copiilor-pictori sau al zbo
rului de început al unor 
gimnaste adolescente care 
au uimit lumea. De unde și 
de ce aoeste irumperi ale 
talentului la Onești ?

Talent ? în ce-i privește 
pe micii artiști plastici, 
profesorul lor din Onești, 
coordonatorul cercului, ad
mirabilul copil-mare Gheor- 
ghe Mocanu. susține că nu 
există copii talentati și 
netalentati. De la această 
idee a și pornit atunci 
cind a început exploata
rea filonului de aur al fan
teziei plastice < infantile. 
Surprinzătoare idee ! Cîți

ții teoretice de desen. îi las 
să descopere singuri legile 
reprezentării grafice, colo- 
ristice. plastice. Iar ei, 
crezind in ceea ce fac și 
analizind, le descoperă. 
Lupta e cu concepția ma
turilor care cred că ceea 
ce desenează copiii tre
buie să semene cu modele
le. Repet, ne interesează 
gîndirea lor. dezvoltarea 
capacității lor de a-și re
prezenta plastic lumea și 
viata. Avem, de la ei. și 
desene „caraghioase" din 
punct de vedere artistic. 
Dar care au încărcătură 
de idei, de ginduri. De a- 
ceea emoționează. Da. op
tica unor maturi trebuie 
schimbată. Profesioniștii 
picturii sînt, îndeobște. în- 
cintați de infantilism. Altă 
greșeală. Care a generat 
ideea că un desen, cu cit 
e mai excentric ori chiar 
mai absurd, cu atit ar fi 
mai interesant. Așa a dis
părut cercul copiilor pic
tori de la Vulturești, care 
obținuse și el remarcabile 
succese. Nu stîngăcia tre
buie admirată, ci fondul e- 
moțional, de gindire. Nu 
trebuie lăsat copilul la 
stadiul de stîngăcie pentru

(11 86 25) — 9; 11; 13; 15,15; 17,15;
19,15
• Cîteva zile din viața Iui Oblomov:
SCALA (11 03 72) — 9; 11,30; 14,30;
16.30; 19
• Vocație de detectiv: LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11 ; 13; 15; 17; 19
0 Program de desene animate — 9; 
10.30. Aii Baba și cei 40 de hoți — 12; 
15; 18: DOINA (16 35 38)
• Luptătorii din Valea misterioasă: 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Luptătorul cu sabia: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
0 Ciudata poveste a doctorului 
Jekyll: LIRA (317171) — 9; 11; 13; 
15; 17: 19
0 Dragonul alb: DACIA (50 35 94) — 
9: 11; 13; 15; 17; 19
0 Transport secret: MELODIA 
(11 13 49) — 8,45; 11; 13,15; 15,15; 17,15; 
19.15, GLORIA (47 46 75) — 9; lî; 13; 
15; 17; 19
0 Jandarmul șl Jandarmerițele: 
UNION (13 49 04) — 9; II; 13; 15;
17; 19
0 Incoruptibilul de Ia etajul XIX:

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o de
legație de activiști ai Partidului Co
munist Chinez, condusă de tovarășul 
Gu Jinchi', membru al C.C. al P.C. 
Chinez, secretar al Comitetului 
provincial Sichuan al P.C.C.. a efec
tuat o vizită pentru schimb de ex
periență în tara noastră. în perioa
da 30 octombrie — 10 noiembrie a.c.

Delegația a avut convorbiri la 
C.C. .al P.C.R.. Colegiul Central de 
Partid. Consiliul Organizării. Eco- 
nomico-Sociale, precum și la Co
mitetele județene Timiș si Bihor ale 
P.C.R. Oaspeții chinezi au vizitat o- 
biective economice si social-cultura- 
le din Capitală si județe.

La încheierea vizitei, delegația de

Succese ale constructorilor in amenajarea riului Dîmbovița
într-o telegramă adresată to

varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de colectivul 
întreprinderii pentru amenajarea 
complexă și exploatare a riului 
Dîmbovița, din cadrul Consiliului 
Național al Apelor, se raportează 
realizarea planului anual de investi
ții la data de 10 noiembrie a.c. si pu
nerea in funcțiune a colectorului

tv
19,00 Telejurnal
19.25 Invățămînt — cercetare — pro

ducție • Prestigiul liceului Indus
trial — reportaj

19,45 Anotimpurile plinii. Documentar 
(color)

20.10 Copiii cintă patria și partidul. 
Program de muzică și poezie (co
lor)

20.25 Dezvoltarea bazei de materii pri
me șl energetice, utilizarea rațio-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 11 noiembrie, ora 20 — 14 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea 
se va incălzl ușor, îndeosebi in zo
nele deluroase. Cerul va fi variabil. 
Spre sfirșitul intervalului, in regiunile 
din vestul șl nord-vestul țării vor că
dea precipitații preponderent sub for
mă de ploaie. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat, cu unele intensificări in 
vestul țării din sectorul sudic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 4 și plus 6 grade, izolat mai 
coboțlțe, la Început, în depresiuni, iar 
cele maxime între 4 și 14 grade. Local

FLORE ASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;
15; 17; 19
0 Gheața verde : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Bădăranii — 18; (sala Am
fiteatru) : Torquato Tasso —• 18; (sala 
Atelier): Pe la ceasul cinci spre seară 
— 18
0 Filarmonica ,.George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor : Ramon Torhe 
Lledo. Solist : Alfonso Gonzales Ma- 
ribona (Spania) — 18; (sala Studio): 
„Literatura chitareiSorin Romanes
es Valentin Marin. Colaborează : 
Octâvio Badea — 17
0 TeatruȚ de operetă (13 63 48): 
Prințesa circului — 18
0 Teatrul ..Lucia Sturdza Bu.Jandra” 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Clinele grădinarului — 18; sala Schi

activiști ai P.C. Chinei a fost primi
tă de tovarășul Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

A fost de fată Wang Jinqing. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București.

*
Tovarășul Ștefan Andrei, vlce- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, joi dimineață, pe David Mitchell, 
director comercial al firmei britani
ce „Rolls Royce", care efectuează o 
vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii au fost abor
date probleme legate de dezvoltarea 
colaborării dintre întreprinderile ro
mânești de profil și firma „Rolls 
Royce".

casetat de ane uzate si a albiei de 
apă curată pînă la Glina.

Se exprimă, totodată, angajamen
tul de a realiza în cel mai scurt timp 
portul Glina și de a avansa cu lu
crările de amenajare pentru naviga
ție a riului Dîmbovița aval de Gli
na. în telegramă se dă glas întregii 
gratitudini pentru indicațiile secre
tarului general al partidului în ve
derea amenajării rîului Dîmbovița și 
a lacului Văcărești.

nalâ, responsabilă a materiilor 
prime și materialelor, combustibi
lilor șl energiei

20,45 Tezele din aprilie — amplu șl 
insufletltor program pentru per
fecționarea întregii activități

21,05 Contribuția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea marilor probleme ale 
contemporaneității, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte

21,25 Univers, materie, viață. Emisiune 
de educație materlallst-ștllnțiflcă 
(color)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

ceață. Îndeosebi in vestul și centrul 
tării. In București : Vremea se va în
călzi ușor și treptat. Cerul va fi va
riabil. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre minus 1 și plus 3 grade, iar ma
ximele intre 8 și 12 grade. Ceață, di
mineața.

ANUNȚ
Absolvenții institutelor de medici

nă si farmacie. promoția 1988. 
urmează să fie repartizați în zilele 
de 14 și 15 noiembrie, pentru efec
tuarea stagiului ; în acest scop este 
necesar să se prezinte 'de urgentă la 
institutele de învătămint superior la 
care au absolvit.

a satisfaoe capriciile unot 
specialiști.

Pentru oricine s-ar 
simți tentat să polemize
ze cu profesorul Mocanu 
din Onești există obligația 
de a privi mai intii. cu 
luciditate, desenele copii
lor „săi" și extraordinarul 
lor palmares, atestindu-le 
valoarea și interesul pe 
oare l-au stirnit in fața 
unor atit de multe și au
torizate judecăți de pe 
glob.

Muncesc extraordinar de 
mult copiii-pictori din 
cercul școlii nr. 5 din O- 
nești. Școala lor este, de 
la un cap la altul, o fas
cinantă expoziție. Casa 
scărilor e pictată de ei. de 
sus pină jos, in spirală, cu 
desfășurate legende din 
istoria noastră. Ei au pic
tat și pereții unei noi po
liclinici pentru copiii din 
Iași. Au pictat și interi
oarele sediului administra
tiv al întreprinderii din O- 
nești care îi patronează — 
Centrul de fabricație. în 
■tot orașul. în instituții și 
întreprinderi, sint prezente 
fermecătoarele lor desene, 
purtătoare ale bogăției de 
gind și acurateții sufle
tești, ale atît de fascinan
tului mod in care iși re
prezintă copiii timpul, spa
țiul și frumusețea acestei 
■lumi. Unul dintre prietenii 
marcanti ai aoestui cerc, 
poetul Petre Ghelmez. 
scria : „Și iată cum. din- 
tr-o joacă frumoasă si cu
rată. se iscă un gest cul
tural consistent, cu sunet 
distinct, inconfundabil. Pe 
cei ce lucrează cu sufle
tul nu-i putem îmbrățișa 
decit cu sufletul transfor
mat în cele două brațe ale 
curcubeului, pentru ca îm
brățișarea noastră să nu-i 
rănească".

Ceea ce. de fapt, se șl 
intimplă. îmbrățișarea pa
ternă a orașului — de 
fapt, a țării întregi — ii 
ocrotește pe acești copii și 
stimulează larga lor des
chidere de aripi pentru 
zborul spre conștiința 
lumii.

tu Măgureanu. 14 75 46): Secretul fa
miliei Posket —- 18
0 Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18,30
0 Teatrul Foarte Mifc (14 09 05): 
Bărbatul și femeile — 19
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cînd comedia era rege — 18
0 Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru): Necazurile unui îndrăgos
tit — 18; (sala Studio): Iva-Diva —
18.30
0 Teatrul'-Giulești (14 72 34, sala. Ma
jestic) : Amadeus — 18: (foaier): Pa
sărea măiastră — Maria Tănase —
18.30
0 Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăna- 
se“ (sala Savoy): Savoy, Savoy — 18 
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55): 
David Copperfield ~ 9; Vrăjitorul 
din Oz — 18
0 Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Oul buclucaș -r 10; 15 (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Tigrișorul 
Petre — 11
0 Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 18,30
0 Studioul de teatru I.A.T.C. 
(15 72 59): Steaua fără nume — 18

70 DE ANI DE LA REDOBlNDIREA INDEPENDENȚEI POLONIEI
Tovarășului WOJCIECH JARUZELSKI

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului MIECZYSLAW RĂKOWSKI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone 
VARȘOVIA 

Dragi tovarăși,
Cea de-a 70-a aniversare a redobîndirii independentei 

Poloniei ne oferă plăcutul prilej de a transmite, in 
numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, dumneavoastră. Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez. Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone și 
poporului prieten polonez, un cald salut tovărășesc și 
cele mai cordiale felicitări.

Redoblndirea independenței Poloniei a constituit încu
nunarea luptei îndelungate a poporului polonez pentru 
eliberare, afirmarea ființei naționale, pentru o dezvoltare

liberă, de sine stătătoare, luptă care s-a bucurat de 
solidaritatea și sprijinul deplin al întregii națiuni române.

Ne exprimăm profunda satisfacție față de cursul mereu 
ascendent al relațiilor de prietenie tradițională și co
laborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele 
noastre cu convingerea fermă că. pe baza și in spiritul 
înțelegerilor convenite la nivel înalt, ele vor continua 
să se extindă și aprofundeze, în interesul popoarelor 
român și polonez, al cauzei generale a socialismului, 
păcii și securității în lume.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, 
dragi tovarăși. întregului popor polonez urarea sinceră 
de noi înfăptuiri in opera de edificare a socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-miniștru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

UN EVENIMENT DE ÎNSEMNĂTATE ISTORICĂ 
IN VIATA POPORULUI POLONEZ PRIETEN

Se împlinesc șapte decenii de la 
redobindirea independentei de stat a 
Poloniei — eveniment de însemnă
tate istorică în destinele poporului 
polonez prieten și care a Încununat 
luptele sale îndelungate pentru îm
plinirea aspirațiilor de libertate si 
neatirnare.

Așa cum este știut, de la Împăr
țirea Poloniei, la sfirșitul secolului 
al XVIII-lea. de către imperiile așa- 
numitei „Sfinte Alianțe", reacțio
nare, poporul polonez a luptat neîn
cetat pentru reconstituirea patriei 
sâle și redobindirea teritoriilor ocu
pate. Această luptă, purtată timp de 
peste un secol, a fost marcată de 
ample acțiuni insurecționale, la care 
și-au adus contribuția de singe ge
nerații succesive de polonezi. în ace
lași timp, o bogată și multilaterală 
activitate educativ-patriotică a în
treținut mereu vii conștiința națio
nală. aspirațiile de libertate si inde
pendență națională. O dată cu dez
voltarea capitalismului, purtătorul 
cel mai hotărit și mai consecvent al 
năzuințelor de libertate ale poporu
lui polonez a devenit clasa munci
toare. care, în programele și acțiu
nile sale, a îmbinat lupta ele elibe
rare națională cu obiectivele elibe
rării sociale.

Lupta poporului polonez pentru 
independență s-a bucurat de simpa
tia caldă și de sprijinul întemeieto
rilor socialismului științific, a miș
cării revoluționare și democratice 
din întreaga Europă. Prăbușirea, la 
sfirșitul primului război mondial, a 
monarhiilor rusă, austriacă, germa
nă, care șterseseră de pe harta poli
tică a Europei statul polonez, a creat 
condiții externe propice redobîndirii 
independenței Poloniei. O însemnă
tate deosebită in acest sens au 
avut și primele documente-program 
ale Puterii Sovietice, prin care se 
proclama dreptul națiunilor din Ru
sia la autodeterminare — un decret 
special, din august 1918, anulînd 
tratatele de împărțire a Poloniei. în 
aceste condiții, in noiembrie 1918 a 
fost creat un guvern provizoriu po
lonez, iar mai tirziu s-au constituit 
celelalte instituții ale statului inde
pendent.

în această perioadă de formare, 
puterea se afla în mîinile burghe
ziei ; dar. sub impulsul avintului 
revoluționar din țară ca și din în
treaga Europă, autoritățile au făcut 
o serie de conoesii maselor, adoptînd 
o constituție democratică, anunțînd 
o reformă agrară, lărgirea legislației 
sociale, introducerea zilei de mun
că de opt ore si alte măsuri, multe 
din ele răminind însă doar promisi
uni. în anii ce au urmat a avut loc 
o anumită creștere a forțelor de 
producție, s-a trecut la înfăptuirea 
unor proiecte vizînd crearea unei 
industrii proprii, dezvoltarea econo
miei naționale. Acest proces a fost 
brutal Întrerupt prin invadarea Po
loniei, la 1 septembrie 1939. cje către 
Germania hitleristă, agresiune care 
a marcat începutul efectiv al celui 
de-al doilea război mondial. în acele 
condiții grele,, cind hitleriștii afir
mau că Polonia cotropită va fi 
ștearsă pentru totdeauna de pe 
hărți, națiunea poloneză nu a
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„Bravo!" echipei Victoria 
pentru calificarea în turul al lll-lea 

al „Cupei U.E.F.A."
Echipa Victoria București a răs

puns cu brio încrederii pe care i-au 
arătat-o amatorii de fotbal. 'Ea a 
întrecut ieri în mod meritat pe Di
namo Minsk și astfel a eliminat din 
„Cupa U.E.F.A." această formație cu 
destulă experiență in competițiile 
europene intercluburi ; o formație 
avind in rindurile sale jucători bine 
apreciați in fotbalul continentului 
nostru, cum sînt Goțmanov, Aleini
kov. Zigmantovici sau valorosul por
tar Satunkievici.

Prin urmare, ambițioasa echipă 
bucureșteană, care-și propusese să 
depășească rezultatele pe care le ob
ținuse toamna trecută, la prima 
ei participare in „Cupa U.E.F.A.". 
și-a îndeplinit de pe acum acest o- 
biectiv și s-a calificat, in turul al 
treilea. Echipa Victoria se înscrie 
astfel cu o contribuție proprie fru
moasă la reprezentarea fotbalului 
nostru, reprezentare deosebit de 
fructuoasă in această toamnă prin 
cele două victorii nete ale echipei 
naționale în preliminariile campio
natului mondial și prin evoluțiile de 
prestigiu ale formațiilor Steaua și 
Dinamo București, ambele calificate 
in sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor" și, respectiv, ale „Cu
pei cupelor".

Meciul Victoria București — Dina
mo Minsk a fost — așa cum se și 
așteptau amatorii de fotbal — aprig 
disputat, dominat de miza calificării. 
Deși aproape mereu la conducerea 
jocului, bucureștenii n-au reușit, to
tuși, să se desprindă încă din repriza 
intii de un adversar tenace, aglome
rat in apărare, ca să apere fragilul 
avantaj ce-1 avea de la Minsk. După 
pauză, antrenorul Halagian a dat un 
caracter mai constructiv jocului for

capitulat. în întreaga perioadă cit a 
durat ocupația — ani de teribilă te
roare, de execuții in masă și fărăde
legi cumplite comise de fasciști care 
și-au propus și exterminarea fizică 
a poporului polonez — cei mai buni 
fii ai acestuia, comuniștii și alti pa- 
trioti, însuflețiți de un puternic spi
rit de sacrificiu, s-au mobilizat cu 
neînfricare în lupta împotriva cotro
pitorilor, dîndu-le grele lovituri, zi 
de zi, ca și prin ample răscoale 
populare.

Eliberarea de sub fascism este 
înscrisă în istorie ca moment al re
nașterii Poloniei. în cele aproape 
patru deoenii și jumătate. Polonia 
s-a transformat — sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez — intr-un stat socialist, cu un 
puternic potential de progres ma
terial și spiritual. Hotărîrile celui 
de-al X-lea Congres al P.M.U.P. o- 
rientează eforturile clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității spre 
dezvoltarea în continuare a forțelor 
de producție pe baza cuoeririlor teh- 
nico-știintifice. perfectionarea între
gii activități. înlăturarea unor for
me și metode de activitate depăși
te. infirmate de. viată, o atenție de
osebită acordîndu-se înnoirii vi
guroase a vieții politice si sociale, 
dezvoltării largi a democrației so
cialiste. creșterii nivelului de trai 
al maselor populare.

Cea de-a 70-a aniversare a redo
bîndirii independentei Poloniei con
stituie un nou prilej de a evoca cu 
satisfacție cursul ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre. 
Aoeste relații au un trecut bogat în 
istoria celor două popoare, a forțe
lor lor revoluționare, progresiste si 
democratice, care au colaborat ade
seori in lupta împotriva asupririi si 
exploatării. împotriva fascismului, 
pentru eliberare națională si socială. 
Elocvente mărturii de solidaritate 
le-au constituit manifestările de 
caldă prietenie cu care poporul 
român a primit, găzduit si ajutat 
mii de refugiati polonezi după inva
darea Poloniei, de către hitleriști. in- 
Iesnindu-le reîncadrarea în frontu
rile de luptă antifascistă.

în anii construcției socialiste, pro
movarea prieteniei si colaborării 
româno-polone a devenit, în ambele 
țări, politică de stat. Momente de 
înaltă semnificație și cu largă în- 
rîurire asupra dezvoltării multilate
rale a raporturilor dintre țările si 
popoarele noastre le-au constituit 
încheierea. în 1949. a Tratatului de 
prietenie, colaborare si asistentă 
mutuală și încheierea. în 1970. a 
celui de-al doilea tratat, completate 
si dezvoltate ulterior de alte impor
tante documente bilaterale. Toate 
acestea au creat un cadru larg co
laborării si au dat expresie voinței 
comune de a extinde mereu legătu
rile de prietenie si conlucrare re
ciproc avantajoase. La temelia re
lațiilor româno-polone sint așezate 
trainic principiile egalității în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne si avantajului 
reciproc.

în cadrul legăturilor de prietenie 
și solidaritate dintre Partidul Comu

mației bucureștene prin avansarea 
lui Solomon, în locul acestuia ca fun
daș liber fiind așezat Zare. Efectele 
pozitive s-au constatat repede : min
gile servite de Zare au ordonat și 
simplificat acțiunile Victoriei ; la îna
intare. acțiunile s-au orientat mai 
direct spre poarta adversă. Dintre 
numeroasele faze de gol, să remarcăm 
pe aceea din minutul 54, cind șarja 
de învăluire a vigurosului fundaș 
Cojocarii s-a încheiat cu un fault în 
careu. Arbitrul Vujovici, mereu 
prompt și corect de-a lungul jocu
lui, a dictat un penalti, transformat 
sigur de Solomon. In minutul 78, 
altă acțiune impetuoasă a bucureș- 
tenilor a fost din nou blocată nere
gulamentar în apropierea liniei de 
16 metri ; din lovitură liberă direc
tă, fundașul Zare a trimis balonul 
în bară. La presiunea puternică a 
atacanților Victoriei, apărătorii lui 
Dinamo Minsk au acordat cornere 
în serie, insă din păcate bucureș
tenii n-au reușit o majorare de scor, 
majorare pe care ar fi meritat-o din 
plin.

Să felicităm echipa Victoria pen
tru calificare și să-i dorim succes 
mai departe in turul al lll-lea al 
„Cupei U.E.F.A.". Indiferent de ad
versarul care-i va fi desemnat prin 
tragerea la sorți de astăzi, să abor
deze întrecerea cu aceeași mentalita
te de învingătoare !

Notabila performanță înfăptuită 
ieri a fost semnată de următorii ju
cători : Nițu, Cojocaru, Solomon, 
Mirea, Topolinschi, Ursu, Dan Da
niel, Coraș, Ursea, Culcear, Damas- 
chin, precum și de Zare și Laiș.

Valerlu MIRONESCU 

nist Român și Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, cărora le revine rolul 
determinant în dezvoltarea ansam
blului raporturilor dintre cele două 
țări si popoare, o însemnătate de
osebită au avut si au întilnirile si 
convorbirile la nivel înalt. Asa cum 
este cunoscut, vizitele efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Po
lonia si vizitele întreprinse de to
varășul Wojciech Jaruzelski în 
România, convorbirile desfășurate 
cu aceste prilejuri. înțelegerile și 
hotărîrile puse în evidentă au 
deschis colaborării româno-polone 
noi perspective în domeniile politic, 
economic, tehnico-știintific si cultu
ral. ca si pe alte planuri.

Caracterizind evoluția relațiilor 
româno-polone. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : 
„în spiritul si pe baza Tratatului de 
prietenie, colaborare si asistentă mu- 
tuală_ dintre Republica Socialistă 
România si Republica Populară 
Polonă s-au dezvoltat si diversificat 
continuu colaborarea si cooperarea 
economică, s-au amplificat contac
tele si schimburile de experiență 
intre partidele noastre, intre organi
zațiile politice si obștești dintre cele 
două țări". La rindul său. tovarășul 
WOJCIECH JARUZELSKI a sub
liniat : „Dorim să dezvoltăm în con
tinuare legăturile multilaterale intre 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez 
si Partidul Comunist Român, intre 
oamenii muncii din țările noastre. 
Vom depune toate eforturile pentru 
permanenta amplificare a colaborării 
polono-româhe reciproc avantajoase, 
fructuoase în toate domeniile."

în ansamblul relațiilor româno- 
polone o însemnătate deosebită are 
colaborarea in domeniul economic 
și tehnico-științific, Programul de 
lungă durată în acest sens stabilind 
ca obiective principale amplificarea 
Si diversificarea schimbului bilate
ral de bunuri materiale, creșterea 
ponderii produselor realizate prin 
cooperare și specializare in producție. 
Dezvoltîndu-se de la un cincinal la 
altul, legăturile economice sînt sti
mulate de potențialul material și 
tehnologic în continuă creștere al 
României si Poloniei, cerințele va
lorificării mai depline a capacități
lor de producție create, ale asimi
lării realizărilor tehnico-stlintifice 
cremd mereu noi posibilități de am
plificare a colaborării.

Colaborarea româno-polonă în con
strucția socialistă iși găsește con
tinuarea firească în activitățile des
fășurate de oele două țări pe arena 
internațională în vederea opririi 
cursei înarmărilor și înfăptuirii 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, pentru asigurarea 
păcii, securității și cooperării in Eu
ropa și pe plan mondial.

Este o convingere reciproc împăr
tășită că intensificarea conlucră
rii multilaterale prietenești dintre 
România și Polonia, dintre cele 
două popoare corespunde pe deplin 
intereselor construcției socialiste în 
țările noastre, promovării cauzei ge
nerale a socialismului, păcii si în
țelegerii pe continentul nostru si în 
întreaga lume.

Al. CAMPEANU

„Succes meritat 
al fotbaliștilor români"

Ecouri din presa sovietică după 
meciul Steaua — Spartak Moscova

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Zia
rele apărute joi la Moscova consem
nează, la rubricile sportive, victoria 
echipei Steaua București în meciul 
cu formația Spartak Moscova, din 
cadrul turului II al „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal, apreciind 
că fotbaliștii de la Steaua s-au do
vedit superiori în ambele partide.

Astfel, comentatorul sportiv al zia
rului „Sovietskaia Rossia" arată : 
„Intilnirea dintre echipele Spartak 
Moscova și Steaua București s-a sol
dat cu o dublă victorie a fotbaliști
lor români. întrecută cu 3—0 Ia 
București, Spartak nu a reușit să 
cîștige nici pe teren propriu, golul 
inscriș de Lăcătuș încă din primele 
minute spulberind speranțele gazde
lor. învingătoare cu 2—1. echipa 
Steaua iși continuă cursa in fazele 
superioare ale competiției".

La rindul său, ziarul „Moskovskaia 
Pravda" scrie, printre altele : „Cele 
trei goluri de la București aproape 
că-i asiguraseră formației Steaua ca
lificarea în sferturile de finală. Nu
mai o minune ii mai putea salva pe 
cei de la Spartak, dar desigur că 
miile de spectatori veniți pe stadio
nul ..Dinamo", pe un ger de minus 
zece grade, să-și încurajeze favoriții, 
mai sperau in șansa echipei lor. Dar 
presingul efectuat în primele minute 
de gazde nu a dat rezultatul scontat 
și în curînd Lăcătuș, care s-a dove
dit un maestru al balonului, l-a sur
prins cu un sut din preluare pe por
tarul Dasaev, Tot ce au mai reușit 
cei de la Spartak a fost ca pînă la 
pauză să egaleze scorul, golul lui 
Balint din ultimul minut al jocului 
consfințind victoria meritată a fot
baliștilor români".



MESAJUL 
președintelui Republicii Socialiste România, 

tovarășul. Nicolae Ceaușescu, 

adresat participanților la cea de-a XV-a sesiune 
a Consiliului economic româno - american

Am deosebita plăcere să adresez participanților la oea 
de-ă XV-a sesiune a Consiliului economic româno-ame- 
rican un cald salut, împreună cu cele mai bune urări de 
succes in desfășurarea lucrărilor sesiunii, în dezvoltarea 
cit mai rodnică a colaborării dintre întreprinderile româ
nești și firmele americane.

In decursul celor 15 ani de existență, consiliul a adus 
o contribuție importantă la promovarea raporturilor eco
nomice dintre România și S.U.A., la întărirea relațiilor 
generale româno-americane. Aceste rezultate ale efortu
rilor comune desfășurate de-a lungul anilor merită să fie 
consolidate și dezvoltate in continuare.

România se pronunță și acționează consecvent pentru 
dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării eco
nomice, pe multiple planuri, cu Statele Unite ale Ameri- 
cii, în spiritul documentelor și înțelegerilor convenite la 
cel mai înalt nivel, pe baza egalității în drepturi, a res
pectului independenței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Apreciez că în prezent există largi posibilități pentru 
extinderea in continuare a relațiilor economice, prin dez
voltarea cooperării în producție și tehnico-științifice și 
prin mărirea exporturilor românești și, în același timp, a 
importurilor din S.U.A. pe calea ajungerii treptate la o 
balanță relativ echilibrată.

„Săptămîna internațională 

a științei și păcii"

România — coautoare a proiectului de rezoluție propus 
Adunării Generale a O.N.U.

★
NEW YORK 10 (Agerpreș). — La 

10 noiembrie, la New York au 
început lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni $ Consiliului economic ro- 
mâno-afnerican.

Mesajul adresat sesiunii Consi
liului economic româno-american 
de președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost primit cu deosebit interes de 
participanții la sesiune.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat săptăminalului libanez „La Revue du Liban"
(Urmare din pag. I)
toate țările socialiste. România s-a 
pronunțat si se pronunță ferm pen
tru dezvoltarea relațiilor de colabo
rare intre toate țările socialiste. în 
același timp, acordăm o mare în
semnătate relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
precum si cu țările capitaliste dez
voltate. Considerăm că in lumea de 
astăzi este nevoie de o colaborare 
generală cu toate statele, fără deo
sebire de orinduire socială, ne baza 
principiilor de care am vorbit.

în ce privește țările din Tratatul 
de la Varșovia, desigur, de comun 
acord, am adoptat în ultimul timp o 
serie de documente importante. între 
care cele privind trecerea la redu
cerea armamentelor convenționale.

Noi considerăm Pactul de la 
Varșovia, ca de altfel și 
N.A.T.O. ca pacte depășite. Ne 
pronunțăm pentru dizolvarea conco
mitentă și a unui pact și a ce
luilalt și realizarea unor relații noi 
între state, pe principii de egalitate 
și colaborare. Considerăm că pac
tele militare nu oferă garanții de 
securitate, nu oferă garanții și 
perspective pentru o soluționare 
democratică a problemelor ; dimpo
trivă, existența lor constituie o 
sursă de încordare și de divizare a 
lumii.

Avînd In vedere că aceste pacte 
se găsesc în Europa, aș menționa 
că dorim ca în locul lor să se rea
lizeze o Europă unită a națiunilor 
independente in diversitatea orin- 
duirilor sociale, care să asigure dez
voltarea armonioasă a tuturor țâri
lor. în acest cadru, considerăm 
foarte importantă Conferința de la 
Vlena pentru securitate și coope
rare în Europa și acționăm pentru 
a se încheia cu rezultate cît mai 
bune.

ÎNTREBARE : Vă rugăm, 
domnule președinte, să vă re
feriți la relațiile pe care 
România le întreține cu țările 
arabe, la perspectivele dezvol
tării lor. In acest cadru, vă a- 
dresăm respectuoasa rugăminte 
de a vorbi cititorilor noștri 
despre relațiile româno-liba- 
neze — politice, comerciale, 
culturale și in alte domenii.

RĂSPUNS : In cadrul politicii 
României de dezvoltare generală a 
relațiilor cu toate statele lumii, 
avem relații bune cu țările arabe, 
atît economice, tehnico-științifice, 
cit și politice. Considerăm că există 
perspective bune de dezvoltare și 
extindere a relațiilor cu țările a- 
rabe și avem multe înțelegeri care

*
Din partea română, la 

celei de-a XV-a sesiuni a consiliu
lui participă reprezentanți ai unor 
întreprinderi de comerț exterior, ai 
centralelor și întreprinderilor produ
cătoare, membri ai Camerei de Co
merț a Republicii Socialiste România.

Din partea americană, la lucrări 
participă reprezentanți ai unor fir
me, ai cercurilor financiare care în
trețin relații de afaceri cu țara 
noastră.

dau o perspectivă de lungă durată 
acestor raporturi.

În acest sens, trebuie să men
ționez cu multă satisfacție că intre 
România și Liban s-au dezvoltat re
lații bune. Chiar in condițiile ac
tuale grele din Liban continuă să 
existe, practic, relații bune cu toate 
forțele politice libaneze.

Sigur, noi ne-am pronunțat și ne 
pronunțăm ferm pentru soluționa
rea politică si într-un timp cît mai 
scurt a problemelor din Liban, pen
tru asigurarea independentei, uni
tății si integrității Libanului. Consi
derăm că forțele politice libaneze 
trebuie să acționeze cu toată răs
punderea fată de poporul libanez 
pentru a se ajunge la soluții accep
tabile pentru toate părțile. Avem 
convingerea că rațiunea va triumfa 
și că Libanul va outea să-și păs
treze integritatea si independenta, 
să aibă un rol important, si în con
tinuare. în această zonă si în viata 
internațională.

Noi sîntem hotărîți să dezvoltăm 
larg colaborarea cu Libanul și să fa
cem tot ce este posibil pentru a con
tribui la realizarea acestor obiective.

ÎNTREBARE : In ultimul 
timp, președintele Emiratelor 
Arabe Unite a invitat toate 
părțile libaneze la un congres 
— după modelul intilnirilor de 
la Lausanne și Geneva — de 
împăcare, de reconciliere, care 
să se desfășoare in Emiratele 
Arabe Unite. Care este opinia 
dumneavoastră despre această 
inițiativă 2

RĂSPUNS : Ar fi un lucru foarte 
bun. după părerea mea. Forțele po
litice libaneze trebuie să se întâl
nească'. să discute problemele si să 
pornească de la diversitatea de 
convingeri politice și religioase, dar 
si de la necesitatea unui stat unitar 
independent.

ÎNTREBARE : Mare prieten 
al lumii arabe, ați acționat în
totdeauna, stimate dbmnule 
președinte, pentru instaurarea 
păcii în Orientul Apropiat. 
Iată de ce sîntem deosebit de 
interesați să aflăm — cu deo
sebire in această perioadă — 
cș șanse acordați instaurării 
păcii in această zonă, ce efor
turi credeți că trebuie depuse 
în acest scop 2

RĂSPUNS : într-adevăr. România 
s-a pronunțat întotdeauna pentru 
solutionarea politică a problemelor 
din Orientul Apropiat, pentru o pace 
trainică si iustă care să asigure 
dreptul la autodeterminare al po

Experiența din acest an a arătat că întreprinderile 
românești și. firmele americane, prin căutări și eforturi 
comune, au găsit — și pot găsi în continuare — căi și 
mijloace corespunzătoare pentru depășirea unor situații 
rezultate din recentul tratament tarifar american discri
minatoriu fată ■ de produsele românești, creat de suspen
darea clauzei națiunii celei mai favorizate.

Consider că acum se impune să se acționeze — și de o 
parte, și de alta — pentru revenirea la acordarea reci
procă a clauzei națiunii celei mai favorizate, în confor
mitate cu Acordul comercial româno-american din 1975, 
asigurîndu-se desfășurarea unui comerț reciproc avan
tajos, eliberat de orice restricții, bariere artificiale și 
discriminări, fără condiționări, care nu au nimic cu co
merțul și cooperarea economică. Ar fi în folosul ambe
lor părți ca revalidarea clauzei să nu mai aibă loc anual, 
ci cel mult concomitent cu prelungirea acordului co
mercial.

Sînt convins că, și în viitor, Consiliul economic ro
mâno-american va contribui la dezvoltarea și diversifi
carea schimburilor comerciale, la amplificarea legături
lor economice bilaterale, la extinderea ariei de cooperare, 
la progresul general al relațiilor româno-americane, în 
interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Urez, încă o dată, succes deplin lucrărilor reuniunii 
Consiliului economic româno-american.

NICOLAE CEAUȘESCU

★

lucrările în cadrul sesiunii consiliului, re
prezentanții Întreprinderilor româ
nești și cei ai firmelor americane 
examinează posibilitățile de dezvol
tare a colaborării dintre România și 
S.U.A. Sînt analizate căile de ex
tindere, în continuare, a relațiilor 
economice, prin dezvoltarea coope
rării în producție și a colaborării 
tehnico-științifice, măsuri pentru 
stimularea schimbului de mărfuri.

porului palestinian, inclusiv consti
tuirea unui stat palestinian indepen- 
dent.

Considerăm că evenimentele din 
ultimul timp demonstrează că nu 
există altă cale decit o soluție poli
tică — calea tratativelor. în acest 
sens, am considerat întotdeauna că 
numai o conferință internațională, 
cu participarea tuturor celor intere
sați. inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, ca reprezen
tant unic al poporului palestinian, 
poate duce la o soluție justă.. la o 
pace trainică. în măsură să asigure 
atît existenta unui stat palestinian 
independent. , cît si existenta Israe
lului independent.

După părerea mea. tinînd seama 
de evoluția evenimentelor din a- 
ceastă zonă, dar si a evenimentelor 
internaționale, sint perspective bune 
de a se putea realiza aceste obiecti
ve. România va face tot ceea ce de
pinde de ea. ca si în trecut, pentru 
a se ajunge la o soluție generală, 
pentru o pace trainică si justă în 
această zonă.

ÎNTREBARE : Dacă Orga
nizația pentru Eliberarea Pa
lestinei și palestinienii vor ho
tărî să creeze un guvern în exil. 
România va recunoaște acest 
guvern 2

RĂSPUNS : Am avut nu demult o 
întîlnire cu președintele O.E.P., 
Yasser Arafat. Am discutat pe larg 
această problemă și am arătat că 
vom susține In întregime hotărârile 
pe care le va lua conducerea pa
lestiniană.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, dumneavoastră cre
deți că războiul din Golf s-a 
terminat, deja, că nu va mai 
avea loc o recidivă 2

RĂSPUNS : Noi ne-am pronunțat 
tot timpul pentru încetarea războiu
lui si soluționarea politică a proble
melor dintre ■ Iran și Irak.

Am salutat încetarea , luptelor și 
considerăm că trebuie să se facă to
tul. de ambele părți, pentru a se 
ajunge la o înțelegere deplină.' Este 
în interesul ambelor țări să nu se 
mai ajungă la Un nou conflict și 
cred că se va acționa cu întreaga 
răspundere în această direcție !

în încheiere, doresc să adresez un 
cald salut, cititorilor revistei „La 
Revue du Liban", precum si cele 
mai bune urări întregului popor li
banez prieten pe calea progresului 
și prosperității, a asigurării unității, 
integrității și suveranității Libanu
lui !

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpreș).
— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a adoptat 
prin consens — la punctul „Știința 
și pacea", înscris pe ordinea sa de zi
— un proiect de rezoluție prin care 
se recomandă Adunării Generale să 
propună marcarea, anual, a unei 
„Săptămîni internaționale a științei 
și păcii". O asemenea manifestare — 
se sugerează — ar putea avea loc in 
săptămîna care include data de 11 
noiembrie.

In rezoluție, între ai cărei autori se 
numără și România, se subliniază că 
progresele din domeniul științei și 
tehnologiei au avut consecințe pro
funde asupra păcii și securității in
ternaționale, a dezvoltării economice

încheierea sesiunii Adunării Federale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 10 (Agerpreș). La Pra- 
ga s-au încheiat lucrările sesiunii 
Adunării Federale a R.S. Cehoslo
vace, transmite agenția C.T.K. în ca
drul sesiunii. Ladislav Adamec, pre
ședintele Guvernului R.S.C., a prezen
tat .declarația-program a guvernului. 
Sesiunea Adunării Federale a R. S. 
Cehoslovace a adoptat, totodată, o 
serie de legi.

Necesitatea urgentă a soluționării politice, juste 
și durabile a problemei palestiniene 

în centrul activității politico-diplomatice privind Orientul 
Mijlociu

TUNIS 10 (Agerpreș). — La Tunis 
au avut loc convorbiri între pre
ședintele Tunisiei, Zine El Abidine 
Ben Aii, și președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, Yasser Arafat, 
într-o declarație făcută presei, li
derul palestinian a arătat că în ca
drul convorbirilor, care au avut loc 
în ajunul sesiunii Consiliului Națio
nal Palestinian, au fost examinate 
situația din teritoriile arabe ocupate 
și mișcarea de protest palestiniană, 
informează agenția MENA.

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpreș). 
— în Comitetul politic special al 
Adunării Generale au început dezba
terile asupra activităților și proble
mei finanțării Agenției Națiunilor 
Unite de Ajutor și Lucrări în Fa
voarea Refugiaților Palestinieni din 
Orientul Mijlociu (U.N.R.W.A.). 
Luind cuvîntul, comisarul general 
al agenției, Giorgio Giacomelli, s-a 
referit la dificultățile continue în 
rnenținerea serviciilor de îngrijire a 
sănătății, educație și asistență pen
tru refugiații din Liban și teritoriile 
ocupate' de pe malul vestic al Ior
danului și Gaza. Numărul pierderi

Nicaragua se pronunță pentru 
reluarea negocierilor cu S. U. A.

MANAGUA 10 (Agerpreș). — Ni
caragua este in favoarea unor ne
gocieri directe cu noul președinte al 
S.U.A., insă numai în problema 
securității, nu și in chestiuni de 
politică internă — a declarat, la o 
conferință de presă, la Managua, 
președintele nicaraguan, Daniel Or
tega, citat de agenția Efe. El a a- 
dăugat că, pentru aceste eventuale 
negocieri, ar fi favorabile suspen
darea manevrelor militare în Ame
rica Centrală, precum și plecarea 
din zonă a consilierilor și a tuturor 
militarilor străini, întrucît este sin

In sprijinul propunerilor privind dezarmarea 

Peninsulei Coreea
BEIJING 10 (Agerpreș). — China 

sprijină recentul program de pace 
avansat de R.P.D. Coreeană privind 
dezarmarea pe etape a Peninsulei 
Coreea, pentru atenuarea confrun
tării politice si militare între Nord 
și Sud — a declarat un purtător de 
cuvînt al M.A.E. chinez, citat de 
agenția China Nouă. El a precizat

Validarea rezultatelor referendumului asupra viitorului 
Noii Caledonii

PARIS 10 (Agerpreș). — Consiliul 
Constituțional al Franței a validat 
rezultatele definitive ale referendu
mului desfășurat la 6 noiembrie a- 
supra viitorului Noii Caledonii. care 
indică un absenteism de 63 la sută 
din corpul electoral. Din totalul de 
12 371 046 voturi exprimate. 9 896 498

În vederea eliminării practicilor comerciale discriminatorii
SINGAPORE 10 (Agerpreș). — La 

Singapore s-au deschis lucrările pri
mei conferințe asupra dezvoltării e- 
conomice a regiunii Asiei si Paci
ficului, la care participă specialiști 
Si reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri din țările regiunii. Sînt ana
lizate perspectivele de dezvoltare e- 

și sociale. Cursa înarmărilor a absor
bit cote substanțiale din resursele 
științifice și financiare ale lumii, care 
ar fi putut fi folosite la soluționarea 
problemelor presante ale omenirii.

Proclamînd o astfel de „săptămî- 
nă“, se arată în rezoluție, Adunarea 
Generală trebuie să ceară țărilor 
membre și organizațiilor să înlesneas
că schimburile internaționale de ex- 
perți și de informații, iar instituții
le academice și de ceroetare să fie 
încurajate să marcheze evenimentul 
prin activități care să ducă Ia stu
dierea și diseminarea de informații 
cu privire la relația dintre progre
sele realizate în știință și tehnologie 
și menținerea păcii și securității.

După încheierea lucrărilor a avut 
loc o adunare a Prezidiului Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace, la care 
a luat parte Milos Jakes, secretarul 
general al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia. Au fost discutate înfăptuirea 
planului de stat de dezvoltare g eco
nomiei naționale și realizarea buge
tului pe anul financiar in curs.

lor în rîndul refugiaților a crescut, 
ca și cel al suferințelor îndurate 
de aceștia din cauza „molestărilor, 
a distrugerii locuințelor, restricțiilor 
de circulație și a altor măsuri pu
nitive", a spus șeful U.N.R.W.A., 
care s-a referit la condițiile îndurate 
de sute de mii de refugiați palesti
nieni. El a adăugat că situația aces
tora constituie un memento drama
tic al nevoii urgente de găsire a 
unei soluții politice, juste și dura
bile la problema palestiniană.

BEIRUT 10 (Agerpreș). — în re
giunea sudică a Libanului au con
tinuat joi ciocnirile sporadice între 
combatanții palestinieni si milițiile 
„Arnal".

Joi, în teritoriile de pe malul 
vestic al Iordanului și Gaza, ocu
pate de Israel. s-a menținut încor
darea. Postul de radio Amman a 
anunțat că noi ciocniri au avut loc 
intre manifestanții .palestinieni si 
forțele israeliene de ocupație. Mi
litarii au folosit grenade cu gaze 
lacrimogene si arme cu gloanțe de 
cauciuc. Mai multe persoane din 
rîndul demonstranților aii fost răiiite.

gura cale de instaurare definitivă 
a păcii în regiune.

MANAGUA 10 (Agerpreș). — In 
baza legii pentru amnistie și în con
formitate cu programul de reconci
liere națională avansat de guvernul 
sandinist de la Managua, cinci or
ganizații antiguvernamentale din 
țară, grupind aproximativ 250 de 
combatanți, care acționau în regiu
nea de est a tării, au depus arme
le și au decis să se reintegreze in 
viața sociai-economică nicaraguană 
— transmite agenția Prensa Latina, 
citind un comunicat oficial.

că propunerile formulate, la 7 no
iembrie. de Comitetul Popular Cen
tral. Comitetul Permanent al Adu
nării Populare Supreme si Consiliul 
Administrativ ale R.P.D.C. con
stituie un nou și important 
efort. în direcția reduoerii încordării 
în Peninsula Coreea, reunificării in
dependente si pașnice a patriei.

votanti s-au pronunțat în favoarea 
proiectului guvernamental privind 
noul statut al teritoriului de peste 
mări al Franței in viitorii zece ani. 
după care va urma un referendum 
local în Noua Caledonie. in 1998. 
privind autodeterminarea ; celelalte 
voturi au fost împotrivă.

conomică și comercială regională, 
aspecte privind cooperarea reciproc 
avantajoasă, precum și necesitatea 
unirii eforturilor în vederea de
terminării țărilor occidentale indus
trializate să renunțe la practicile co
merciale și tarifare discriminatorii 
— informează agenția China Nouă.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII POPULARE ANGOLA

Tovarășului JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola 

LUANDA
Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării independenței Repu

blicii Populare Angola, imi este deosebit de plăcut să vă adresez calde 
felicitări.

Îmi exprim convingerea că. acționând pe baza hotărârilor și înțelegerilor 
pe care le-am convenit împreună, relațiile de prietenie și colaborare stator
nicite intre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai puternic, în 
interesul popoarelor român și angolez, al cauzei păcii. înțelegerii și cola
borării internaționale.

Doresc să vă transmit cele mai bune urări de fericire și sănătate 
dumneavoastră personal, de pace, progres și prosperitate continuă poporului 
angolez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

La 11 noiembrie, poporul ango
lez aniversează împlinirea a 13 ani 
de la memorabilul act al procla
mării independentei naționale, 
care a încununat lupta eroică, 
dusă sub conducerea Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Ango- 
lei, împotriva dominației coloniale, 
deschizând calea unor ample prefa
ceri economico-sociale cu caracter 
înnoitor.

Republica Populară Angola este, 
după cum se știe, unul dintre cele 
mai întinse state ale continentului 
african. Pe o suprafață de 1 246 700 
kmp trăiesc circa 6 milioane de 
locuitori, care se ocupă în princi
pal cu agricultura. Marea bogăție 
a țării o constituie însă resursele 
subsolului. Angola dispunînd de 
importante rezerve de petrol, gaze 
naturale, minereu de fier, cupru, 
mangan, uraniu, diamante etc. 
— vreme îndelungată exploata
te de colonialiști. Naționaliza
rea întreprinderilor din indus
tria minieră, siderurgică și tex
tilă, a sectorului bancar, a ma
rilor ferme a dus la consolidarea 
sectorului de stat în economie și 
a creat premise favorabile pentru 
sporirea producției industriale și 
agricole. Astfel. în ciuda repeta
telor acte de agresiune ale R.S.A. 
și protectorilor acesteia care au 
încercat să destabilizeze situa
ția internă, poporul angolez a 
obținut o serie de progrese însem
nate pe linia traducerii în viată 
a planurilor de dezvoltare econo
mică a țării și a prefacerilor so
ciale structurale, cu caracter pro
gresist. Au fost date în exploa
tare noi întreprinderi indus
triale, a crescut numărul coope
rativelor agricole de producție, 
au fost descoperite noi resurse de 
petrol. Cea mai dinamică ramură 
economică este de fapt industria 
petrolieră, care furnizează circa 90 
la sută din veniturile în devize

„Apartheidul trebuie eliminat'1
• O declarație a președintelui în exercițiu al O.U.A.
• Participanții la conierinta de la Laqos s-au pronunțat 
pentru adoptarea de sancțiuni împotriva reqlmului de la

Pretoria
BAMAKO 10 (Agerpreș). — Pre

ședintele Republicii Mali, Moussa 
Traore, președintele în exercițiu 
gil Organizației Unității Africane 
(O.U.A.), a reafirmat necesitatea 
continuării eforturilor în vederea 
eliminării apartheidului.

In cadrul unei declarații făcute la 
Bamako, el a relevat, de asemenea, 
că regimul minoritar rasist de la 
Pretoria trebuie determinat să a- 
plice rezoluția 435 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., să pună ca
păt activităților agresive, și destabi
lizatoare împotriva statelor africane 
vecine.

LAGOS 10 (Agerpreș). — La La
gos s-au încheiat lucrările unei con
ferințe internaționale în problemele 
apartheidului. Participanții s-au 
pronunțat pentru sancțiuni eficiente 
împotriva regimului rasist de la 
Pretoria, pentru sprijinirea mișcări

Aspect de la una din numeroasele manifestații de protest desfășurate în
R.S.A., cu prilejul așa-ziselor alegeri municipale, desfășurate recent, și care 

au fost boicotate de majoritatea populației de culoare

ale tării. Din 1980 și pină la sfîr- 
șitul anului 1987 volumul extrac
ției a crescut de două ori și jumă
tate. ajungind la 18 milioane tone.

în prezent, tînărul stat străbate 
o etapă nouă a existentei sale. 
Ca rezultat al luptei poporului an
golez și a patrioților namibieni, al 
presiunilor opiniei publice mon
diale, al afirmării mondiale a prin
cipiilor dialogului politic, tru
pele agresoare sud-africane au tre
buit să se retragă de pe teritoriul 
angolez și s-a trecut la reconstruc
ția zonelor afectate de război. Po
trivit agenției de știri ANGOP, 
planul elaborat de guvernul an
golez prevede realizarea a 114 
proiecte. în valoare de 280 milioa
ne de dolari, în provinciile Cu- 
nene. Huila și Namibe. El va duce 
la reașezarea a zeci de mii de re- 
fugiați, la creșterea producției 
industriale și agricole, la «amena
jarea rețelei de comunicații. Desi
gur, rămine de văzut in ce măsură 
R.S.A. se va angaja, in cadrul tra
tativelor cvadripartite, intr-un 
proces real de statornicire a păcii 
in zonă.

în spiritul politicii sale de soli
daritate cu popoarele africane, 
tara noastră, care s-a aflat mereu 
alături de poporul angolez, urmă
rește cu simpatie eforturile aces
tuia pentru consolidarea indepen
denței și edificarea unei vieți noi. 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Angola 
s-au statornicit raporturi de co
laborare. care cunosc o dezvoltare 
continuă. O contribuție hotărîtoare 
în acest sens au avut întilnirile la 
nivel înalt, convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Jose Eduardo dos Santos, 
care, prin înțelegerile convenite, 
au deschis noi perspective colabo
rării’ bilaterale. în interesul ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii și progresului în lume.

lor de eliberare națională și a sta
telor din „prima linie". Vorbi
torii au subliniat, de asemenea, ne
cesitatea acordării independenței Na
mibiei în conformitate cu rezolu
ția 435 a Consiliului’ de Securitate 
al O.N.U. Africa trebuie să pășeas- 
că in secolul XXI liberă de discri
minare rasială, au arătat partici
panții.

NAIROBI 10 (Agerpreș). — Aflat 
în capitala Kenyei, episcopul Des
mond Tutu, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace, a declarat, cu 
prilejul unui miting, că „Africa este 
victima unui sistem economic injust 
care face ca țările occidentale să de
vină mai bogate, iar țările subdez
voltate și mai sărace" — relevă a- 
genția MAP. El a arătat că țările 
occidentale dezvoltate exploatează 
fără menajamente continentul afri
can și își însușesc fără jenă bogă
țiile sale naturale.

ILE DE PRESA
e scurt

SESIUNE. Cu prilejul împli
nirii a 50 de ani de la dezlăn
țuirea terorii antisemite de către 
naziști, in așa-numita „noapte de 
cristal" de la 9 noiembrie 1938, Ca
mera Populară a R.D.G. a consa
crat o sesiune specială comemorării 
acestor evenimente tragice. A luat 
cuvintul Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane.

VIZITA. Mihail Gorbaciov. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. va întreprinde 
o vizită oficială de prietenie in

India în a doua jumătate a lunii 
noiembrie, anunță agenția T.A.S.S.

CONVORBIRI. Cu prilejul vizi
tei la Paris, președintele Greciei, 
Christos Sartzetakis, a avut, joi, la 
Palatul Elysee, o întrevedere cu 
președintele Franței, FranțOis Mit
terrand. După cum transmite«agen- 
ția Efe, cei doi șefi de stat au 
examinat probleme bilaterale, con
flictele regionale și alte aspecte 
ale situației internaționale.

ÎNTREVEDERE. Alois Mock, vi
cecancelar și ministru al afaceri
lor externe al Austriei, l-a primit 
la Viena pe Sokrat Plaka. adjunct 

al ministrului afacerilor externe 
al R.P.S. Albania, transmite agen
ția ATA. în cursul întrevederii 
au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări și aspecte ale situației 
internaționale actuale.

NOUL GUVERN ALGERIAN. 
Primul-mânâstru algerian, Kasdi 
Merbah, a prezentat lista nou
lui guvern președintelui Chadli 
Bendiedid. In componenta cabine
tului intră 22 de miniștri, dintre 
care cinci si-au păstrat portofoliile 
avute în guvernul anterior. în 
funcția de ministru de externe a 
fost numit Boualem Bessaieh. Por
tofoliul apărării îl deține președin
tele Chadli Bendiedid.

PRIMUL-MINISTRU AL REPU
BLICII AFGANISTAN. Muhammed 
Hass'ân Shark, a prezentat, in ca
drul unei conferințe de presă, ce a 
avut loc la sediul O.N.U. de la 

New York, propunerea guvernului 
afgan de a se organiza o conferin
ță internațională sub egida O.N.U. 
pentru stabilirea de garanții pri
vind statutul de neutralitate al Af
ganistanului și aplicarea programu
lui de demilitarizare a tării sub 
control internațional. Vorbitorul a 
apreciat că o asemenea conferință 
ar fi de natură să asigure secu
ritatea poporului afgan si să pre- 
întimpine izbucnirea unui nou 
război.

BUNDESTAGUL VEST-GER- 
MAN s-a întrunit într-o sesiune 
consacrată împlinirii a 50 de ani 
de la declanșarea terorii antisemite 
în noaptea de 9 spre 10 noiembrie 
1938. In cuvintul rostit cu acest 
prilej, președintele Bundestagului, 
Philipp Jenninger, a subliniat res
ponsabilitatea deosebită ce revine 
germanilor pentru ca o asemenea 
tragedie să nu. se mai repete.

AMENDAMENTE. Consiliul Fe
deral al Adunării R.S.F. Iugosla
via a adoptat proiectul amenda
mentelor la Constituția țării, in
formează agenția Țaniug. Amen
damentele propuse implică schim
bări în 33 articole și în peste 200 
paragrafe ale legii fundamentale a 
R.S.F.I.

PROIECT ANTIDROG. Secre
tarul general al Partidului Comu
nist Italian. Achille Occhetto. a 
prezentat propunerile P.C.I. în ve
derea elaborării unei legi în dome
niul luptei împotriva traficului si 
consumului de droguri în Italia. 
Proiectul de document prevede. în
tre altele, ca producătorii si trafi- 
cantii de stupefiante să fie pedep
siți cu sancțiuni din codul penal 
care se dau pentru cele mai grave 
culpe. De asemenea, se cere o mai 
amplă colaborare internațională 
pentru prevenirea si reprimarea 

reciclării sumelor provenite din 
traficul cu stupefiante, relatează 
agenția A.N.S.A.

RELAȚII. După cum a declarat 
la Londra un reprezentant oficial 
al Ministerului de Externe englez, 
Marea Britanie și Iranul au resta
bilit relațiile diplomatice.

PARLAMENTUL TURCIEI a 
hotărît să prelungească cu încă 
patru luni. începînd de la 19 no
iembrie. starea de urgentă în opt 
din provinciile tării. în același 
timp, forul legislativ a decis să 
suspende aceăstă legislație specială 
in provincia Istanbul — cea mai 
populată din tară.

NEGOCIERI. La Geneva a 
început joi o nouă rundă de ne
gocieri iraniano-irakiene, la nivel 
ministerial, pentru reglementarea 
conflictului dintre cele două țări. 
Delegația iraniană este condusă de

Aii Akbar Velayati, ministrul afa
cerilor externe, iar cea irakiană de 
Tariq Aziz, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor externe.

UN ULTIM BILANȚ al victime
lor puternicului seism produs, du
minica trecută. în provincia Yun
nan, din. sud-vestul R.P. Chineze, 
consemnează 699 de morti si 1 986 
de răniți, informează agenția Chi
na Nouă. Continuă în ritm susținut 
activitatea de inlăturare a urmă
rilor cutremurului, care a avut 
magnitudinea de 7,6 grade pe sca
ra Richter.

FESTIVAL. In capitala Marii 
Britanii a fost inaugurată cea de-a. 
32-a ediție a Festivalului Interna
țional al Filmului de la Londra. 
Anul acesta vor fi prezentate 140 
filme artistice și 35 de scurt-me- 
traj, realizări ale producătorilor de 
filme din lumea întreagă.
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