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Puternică mobilizare pentru 
înfăptuirea obiectivelor economice 
ACȚIUNI FERME PENTRU SPORIREA 

PRODUCȚIEI DE ȚIȚEI
Asigurarea producției prevăzute de țiței reprezintă tina din condițiile de bază pentru buna desfășurare a activității economico-sociale, pentru îndeplinirea planului pe trimestrul IV și pe întregul an în multe domenii de activitate. Petroliștii înțeleg pe deplin cit de importantă este sarcina lor și acționează cu abnegație pentru sporirea producției de la o zi la alta.Acum, în perioada sezonului rece, munca sondorilor este, după cum se știe, influențată de condițiile naturale. Drept urmare, se impune ca în fiecare schelă și brigadă de producție sau de foraj să se facă eforturi stăruitoare, să se ia

cele mai temeinice măsuri organizatorice și tehnice, astfel încit ritmul la extracția de țiței șl gaze să se mențină la un nivel constant ridicat. Adunările generale Ce se desfășoară în această perioadă trebuie să constituie un moment de bilanț, dar și de analiză a muncii depuse, care să permită -stabilirea direcțiilor concrete de acțiune, pentru realizarea planului în acest sector deosebit de important ar economiei. Iată de ce, realizarea planului la extracția de, petrol în perioada care a rămas pină la sfîrșltul acestui an trebuie să constituie obiectivul prioritar al tuturor petroliștilor. Iar pentru ca acest deziderat

să devină faptă este necesar ca toate organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile petroliere să acorde o atenție deosebită pregătirilor pentru sezonul rece, asigurării tuturor condițiilor tehnice și materiale necesare pentru realizarea sarcinilor planificate.In sondajul de azi al „Scînteii", efectuat la schelele de. producție petrolieră Videle și Berea, ne vom referi la cîteva din preocupările și acțiunile întreprinse pentru realizarea ritmică a planului la extracția de, țiței, pentru asigurarea unor condiții optime de exploatare a sondelor pe timpul iernii.
LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERA VIDELE

Mai bine nu înseamnă incă foarte bineExploatarea zăcămintelor de hidrocarburi din perimetrul de activitate al Schelei de producție petrolieră Videle, una dintre cele mai mari unități de profil din țară, are un specific aparte datorită fenomenelor naturale imprevizibile care solicită muncitorilor și specialiștilor de aici un plus de efort. în timpul exploatării sondelor apar adeseori viituri de nisip, infiltrări de apă și alte fenomene care, dacă nu sint operativ observate și eliminate, pot imobiliza pentru lungi perioade de timp capacitățile de producție. In ' plus, fiecare oprire solicită alt gen de operații, o altă concentrare de forțe umane și mecanice.Aprecierea activității desfășurate nu se poate face insă decit prin * prisma rezultatelor obținute in producție. Sint acestea la nivelul tehni- , cil din dotare și al posibilitățile^ existente ? Un prim răSpuns îl oferă însăși dinamica producției de-țiței extras în perioada care a trecut din acest an. Astfel, în primul trimestru, producția medie zilnică de țiței a fost de 1 612 tone. Apoi, începînd cu luna măi, producția a crescut constant, ajungind pină la 1 800 tone de țiței zilnic, nivel care s-a menț|nut și in luna octombrie. Cum s-a acționat pentru sporirea producției de țiței ? Este cazul să amintim aici că, în luna aprilie, biroul Comitetului județean Teleorman al R:C.R. a analizat Ia fața locului activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de consiliul samenilor muncii din schelă. Cu acest prilej ă fost elaborat un amplu și complex program de măsuri zatorice, la a cărui trecut imediat.— Au fost destui tuau pe poziția „minimei rezistențe", ne spune inginerul Nicolae Băleâ, director tehnic al schelei, pornind de la ideea că nu se poate contracara declinul natural al zăcămintelor. Nu am împărtășit această mentalitate și nu am cedat in fața greutăților. Hotăritor.era să găsim și să aplicăm soluții tehnice adecvate prin care să diminuăm influența factorilor geologici nefavorabili. La nivelul fiecărei brigăzi s-au alcătuit, pe baza unor investigații geofizice amănunțite, programe de lucru precise, cu măsuri concrete, de la care nu s-a abătut nimeni. Și iată că pentru

prima dată în ultimii ani s-a reușit sporirea producției zilnice de care este acum superioară cu 70—80 tone realizărilor din trecut. , ,Datorită muncii de cercetare, turilor necontenite pentru căutarea și găsirea unor noi soluții tehnice s-au pus mai bine în valoare unele zăcăminte care în anii anteriori nu . fuseseră temeinic investigate. Con- . comitent, s-au îmbunătățit metodele de combatere a viiturilor de nisip prin echiparea sondelor filtre de adincime de specială.Un obiectiv major al.din Videle îl constituie creșterea fae- torului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. în acest sens se detașează, prin amploarea eforturilor făcute, inițierea și extinderea combustiei subterane. Pină in prezent s-au pits in funcțiune 45 sonde de injecție cu aer, care permit exploatarea prin combustie subterană a 120 sonde de extracție. Practic, această tehnologie, care se folosește în totalitate de către brigada nr. 4. se află in diferite faze de extindere in brigăzile nr. 1 și 3. „Trecerea Ia acest proces

țiței, circa anulefor-

avariate cu construcțiepetroliștilor

de recuperare și extracție a țițeiului — ne-a precizat inginerul Cornel Moraru, șeful brigăzii nr. 1 — impune continua perfecționare a pregătirii profesionale a personalului muncitor, o asistență tehnică competentă în toate schimburile, întărirea ordinii și disciplinei, creșterea răspunderii în muncă a fiecărui muncitor și specialist. Sîntem conștienți că numai prin materializarea unor asemenea deziderate rezultatele vor fi tot mai bune".Progresele înregistrate in ultimele luni la schela din Videle ilustrează capacitatea colectivului de a redresa producția, de a depăși unele greutăți cu care se confruntă. Totuși, dacă avem in vedere restanțele acumulate față de plan, nu se poate spune că s-au pus in valoare toate rezervele existente. Avem în vedere în primul rind faptul că rezultatele formațiilor de intervenție — care au un rol deosebit în exploatarea optimă a întregului parc de sonde — sint inegale. „Am declarat anul acesta an al perfecționării activității de intervenție — ne' spune președintele cdnsiliului oamenilor muncii, Mihai Pleșa — tocmai pentru a realiza un salt calitativ în acest important sector.. Se știe..că de operațivitateă cu care sint reparate sondele imobilizate depinde in bună măsură nivelul producției de țiței. în acest scop, fiecărui cadru de conducere i s-a»dat ca sarcină să. răspundă de cite o formație de intervenție, implicîndu-se

efectiv în rezolvarea problemelor cu care se confruntă colectivul respectiv".Este, desigur, meritoriu faptul că față de anul trecut nivelul 'de realizare a normelor a crescut pe ansamblul schelei. Totuși, rezultatele obținute diferă incă destul de mult de la o formație de lucru Ia alta. Astfel, in timp ce formațiile conduse de Ștefan Popescu, Gheorghe Lăzărică, Paul Olteanu, Dumitru Sanda au timpi neproductivi mici, cele coordonate de Lincu Voinea, Gheorghe Măntescu, Dumitru Badea, Aurelian Coca continuă să înregistreze rezultate slabe. Cauzele ? In primul rind, abaterile de la disciplină : absențe nemotivate de la program, lucrări de reparații de slabă calitate, cazuri c.e întreținere superficială a utilajelor ' din dotare. La toate acestea se adaugă fluctuația mare a personalului muncitor din formațiile de intervenție. Pentru a realiza cu adevărat revirimentul așteptat și care este pe deplin posibil, se impun un plus de efort din partea întregului colectiv, întărirea ordinii, disciplinei și răspunderii in muncă — direcții în care trebuie să fie mai energic concentrată activitatea politico-educativă . a /organelorpartid.Rămlneri In făptuirea unor de modernizare a producției. Astfel,
și organizațiilor deurmă există și în In- măsuri din programul

(Continuare în pag. a ll-a)
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tehnico-organi- îrideplinire s-acei care se si-
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Caracterul național și popular
al războiului pentru

întregirea patrieiEvocarea multiplelor sensuri și semnificații ale evenimentului istoric de Ia 1 Decembrie 1918, de cardinală însemnătate pentru existența de sine stătătoare și afirmarea plenară ă capacităților creatoare ale națiunii române, pentru «prezentul și viitorul ei liber, pentru dezvoltarea economico-socială a societății românești pe coordonatele progresului social contemporan, ale civilizației socialiste și comuniste, ne oferă — între atîtea și atîtea probleme de reflecție și analiză, cu ample și profunde învățăminte pentru zilele de azi și cele ce vor urma, pentru generațiile de astăzi și cele viitoare — minunatul prilej de a evoca una din dimensiunile fundamentale ale crincenelor bătălii pentru întregirea țării din anii 1916—1918 : caracterul național și popular al angajării la luptă a întregii suflări românești.In cartea de aur a glorioasei istorii multimilenare a poporului român, a luptelor sale pentru unitate și independentă națională, participarea României la cea dinții confruntare militară de talie mondială a secolului al XX-lea a dat plenar expresie ardentului patriotism și supremului efort uman și material al poporului român pentru desăvirșirea procesului făuririi statului național unitar român.Opțiunea de imensă responsabilitate a factorilor politici de la București de a intra in marea conflagrație, declanșînd in august 1916 propriul război eliberator de dezrobire a fraților din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și Bucovina, subjugați de către Imperiul aus- tro-ungar, a fost luată după o lungă și matură chibzuință, atunci cînd ■ voința populară de înfăptuire a a- cestui țel vital a/insese intensitatea maximă. Relevind această realitate istorică, secretarul general al partidului arată că acțiunea militară a României a coincis ,<cu dorința arzătoare a maselor largi populare de a realiza unirea cu Transilvania, făurirea statului român unitar". Este redată in această formulare cit se poate de revelator caracterul drept, profund popular și național-elibe- rator al războiului purtat de România in anii 1916—1918.în împrejurările istorice complexe determinate de extinderea operațiilor militare la scara întregului continent european, hotărirea guvernului român, urmărind exclusiv obiective naționale, venea într-un moment în care aceasta era singura soluție pentru a salva pe românii

I și teritoriile românești aflate sub stăpînirea austro-ungară și a reuni patriei aceste provincii istorice. 
„România minată de dorința de a 
contribui la grăbirea sfirșitului con
flictului și sub imperiul necesității 
de a salvgarda interesele sale de 
neam se vede silită — se specifica îp Declarația României de deschidere a ostilităților. cu Puterile Centrale — de a intra in linie alături 
de cei care îi pot asigura realizarea 
unității sale naționale".Recunoașterea temeiniciei revendicărilor noastre naționale de către patru din marile puteri continentale ale vremii — Franța, Marea Brita- n.ie. Rusia și Italia — prin Tratatul politic și Convepția militară semnate'la 4/17 august 1916, la București, constițuia, fără îndoială, un deosebit succes al diplomației românești, însemna impunerea pe plan internațional a justeței obiectivului unității naționale urmărit de România. Spre deosebire de multe din statele beligerante, România nu viza . sub nici o formă cucerirea unor teritorii sau subjugarea unor popoare străine, nu-și propunea stabilirea unui nou echilibru de putere în Europa și în lume ; ea a fost nevoită să intre în luptă exclusiv pentru un drept istoric legitim — întregirea și independența sa națională. De altfel, toate fazele participării României la marea confruntare armată dovedesc că scopul acestei angajări a fost în mod categoric desăvîrșirea unității naționale într-un stat unitar și suveran. Obiectivul propus exprima năzuința fierbinte a întregului popor de pe ambele versante ale Carpaților și nu afecta în nici un fel, sub nici o formă, interesele altor națiuni.Caracterul legitim, național și larg popular ai actului istoric al trecefii ■ Carpaților de către armata română în noaptea de 14/27 spre 15/28 august 1916 răzbate din toate documentele epocii ; fusese exprimat cu claritate de oamenii politici ai timpului, de fruntași ai mișcării muncitorești și socialiste, de personalități marcante ale vieții noastre științifice și culturale, de reprezentanți ai armatei, de ziariști români și străini. Astfel, Take Ionescu, liderul Partidului Conservator-Democrat. declarase încă în decembrie 1914 corespondentului cunoscutului jurnal francez „Le Temps" : „Nici o națiune nu se 
poate afirma, nu poate ajunge la de
plina sa dezvoltare intelectuală și nu 
poate contribui demn la tezaurul 
comun de cunoștințe și de frumu-
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(1916-1918)
sețe umană, fără unitate națională", subliniind că „nu există nici unul 
dintre noi, care, din cea mai fragedă 
copilărie, să nu se fi gindit decît la 
ua singur lucru, unirea tuturor ro
mânilor intr-un singur stat". în încheiere, aprecia că „astăzi, cind răz
boiul mondial a fost provocat de 

. alții, României ii este imposibil să 
nu valorifice această ocazie unică 
pentru a se realiza ceea ce pentru 
ea este o necesitate a existenței".Vechiul militant socialist Constantin Miile- a exprimat aceeași credință în înfăptuirea idealului național : „Treizeci de ani i-am trecut 
luptind pentru două idealuri : o 
Românie mare pentru care în 1881 
am fondat la Paris și Bruxelles „Da
cia viitoare" — și un popor liber 
economicește și politicește. Unul din 
idealurile mele e pe cale să se îm
plinească..." De aceeași nestrămutată credință erau pătrunși, dind glas năzuinței întregii oștiri, și personalitățile de seamă ale armatei române, întotdeauna împreună cu poporul la trainicele zidiri naționale : 1859, 1877—1878 și acum la ceasul ho- tărîtor al Marii Uniri. „Totul in ju
rul nostru ne împinge... la țelul fi
nal, la idealul unirii tuturor româ
nilor" — arăta viitorul general Nicolae Alevra. „Dacă în istoria războa
ielor se pomenește că unele din ele 
au fost populare, apoi, desigur, răz
boiul nostru va purta pentru toate 
timpurile ce vor urma un asemenea 
epitet. Da ! Războiul nostru e popu
lar, e războiul poporului român !" — conchidea ziarul ieșean „Opinia" din 23 august 1916.Prestigiosul ziar italian „II Gior- nale d’Italia", referindu-se la cauzele intrării României in război, își informa cititorii că Aproape tota
litatea românilor din afara granițe
lor României, adică români care hu 
participă la viața României indepen
dente, se află sub dominația monâr- 
Kiei habsburgice, in cele două înfăți
șări ale sale Austria și Ungaria. A 
smulge pe acești frați din miinile 
rapace ale monarhiei de Habsbutg, 
a-i elibera de maghiarizarea intole
rabilă. acesta este visul patrioților 
români, acesta este motivul noului 
război".însuși faptul că declarația de • război a României era adresată numai Austro-Ungarlei dezvăluie cu claritate obiectivul fundamental al

General-locotenent 
dr. Iile CEAUȘESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a intilnit cu tovarășul Rene Mauge Mosquera, 

secretar general al Partidului Comunist din Ecuador ‘

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar, general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a intilnit, marți, cu tovarășul Rene Mauge Mosquera, secretar general al Partidului Comunist din Ecuador, câre, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită in țara noastră.Secretarul general al Partidului Comunist din Ecuador a exprimat profunda satisfacție de a se reintilni cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și de a avea un schimb de vederi asupra unor probleme de interes comun. Oaspetele a dat, totodată, o înaltă apreciere realizărilor poporului român în dezvoltarea economico-socială a țării.în timpul convorbirii s-a efectuat o informare reciproaă cu privire la preocupările actuale și de perspectivă ale celor două. partide, precum și un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale situației mondiale, ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.-în acest cadru s-au evocat bunele relații statornicite intre Partidul Co

munist Român șl Partidul Comunist din Ecuador și a fost exprimată hotărirea de a le dezvolta și in viitor, in interesul ambelor popoare, al colaborării și cooperării dintre România și Ecuador, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.Referindu-se la unele aspecte ale vieții mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că situația internațională actuală continuă să se mențină gravă și complexă. ceea ce impune să fie intensificate acțiunile tuturor fotțe- lor progresiste și democratice de pretutindeni în lupta pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a celei nucleare, pentru instaurarea unui climat de destindere, securitate și pace. S-a subliniat, de asemenea, însemnătatea reglementării pe cale pașnică, prin tratative, a stărilor de încordare șl conflict existente în diferite zone ale globului. A fost relevată, totodată, necesitatea soluționării globale a problemelor subdezvoltării, inclusiv a datoriilor externe extrem de mari ale țărilor în

curs de dezvoltare, edificării unei noi ordini economice mondiale menite să contribuie la progresul mai rapid al tuturor țărilor, și in primul rind al celor rămase in urmă.în timpul întilnirii s-a reafirmat ' hotărirea Partidului Comunist Român și Partidului Comunist din Ecuador de a dezvolta în continuare colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești, pe baza deplinei egalități, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, în conformitate cu condițiile coțicrete din fiecare țară, fără nici un ames.țeq din afară. Țotodată, a fost subliniată necesitatea întăririi și dezvoltării colaborării cli partidele socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte forțeprogresiste, în lupta pentru dezarmare, democrație, independență, 'progres social și pace în lume.
i La primire a participat tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Co- ’ mitetului Politic Executiv, secretar ' al C.C. al P.C.R.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 ? I

Ambasadorul Republicii Malta,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, lă noiembrie, pe Maurice J. Lubrano, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Malta în țara noastră. (Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii BotswanaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, -marți, pe ambasadorul Republicii Botswana, Gaotlhaetse Utlwang Sankoloba Matlhabaphiri, in vizită de rămas bun, cu ocazia
încheierii misiunii sale în țara noastră.în timpul convorbirii care a avut Ioc cu acest prilej au fost evocate relațiile de colaborare dintre România și Botswana, subliniindu-se posibilitățile existente pentru dezvol

tarea lor în continuare, în diversa domenii de interes reciproc.Ambasadorul a exprimat calde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul ce i—a fost acordat în îndeplinirea misiunii sale in România.
TEZELE PENTRU PLENARA C.C. AL P.C.R.
• Acțiunea comuniștilor - factorul dinamizator ai colectivului
• Controlul oamenilor muncii - mai frecvent, mai eficient!
• Un puternic instrument de educație patriotică și cetățenească: 
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PE CERNA ÎN SUS,

UNDE A REÎNTINERIT ORȘOVA
Un cuib de berze, sus. In vîrful unei case vechi ; șenile câre se înfig in pereții unei cocioabe. Frig ; o fanfară care străbate străzi înguste. o gară modestă, cu ziare la ferestre in loc de geamuri. Iar trompeta nostalgică, iar zgomotul dinamitei după care fumul învăluie imaginea... Da, imaginile u- nuia dintre ..documentarele" ' noastre istorice, as spune — ..Apoi s-a născut orașul" — o peliculă căreia timpul ii sporește valoarea, care te emoționează., te, uimește după mai bine de 20 de ani. Și. totul curge impresionant, transmițin- du-ți peste timp, de Ia fata locului. cum se îndepărta in trecut Orșova veche si cum se năștea Orșova nouă : efort, renunțări, lacrimi chiar, dar. mai ales, speranțe, muncă titanică și bucurii ale iz- binzii. Chipurile oamenilor — vorbesc. miinile constructorilor — vorbesc. Apele care se ridică si înghit străzi, temeliile fostelor câse. lăsind să plutească cine știe ce pantofior uitat pe undeva — vorbesc și ele pentru ca. in același timp — și maiestuoase acorduri de orgă punctează momentul ! — să se înalțe barajul, porțile luminii, Porțile de Fier I. una dintre marile noastre ctitorii. Camioanele încarcă, descarcă in noua vatră a Orsovei.' blocurile cresc ca din pă-

mînt.. „Știți ce făcea orșoveanul ? — ne povestește, urmărind filmul (a cita oară, mă întreb ?), tehnicianul constructor Șimian Remus, azi pensionar. Ziua mergea la șantier, noaptea muncea să dărîme zidurile casei vechi, să adune materiale de construcție — cărămizi, lemne. tot — ca să le transporte, apoi, in Orșova nouă. 60 la sută dintre noi ne-am desfăcut si construit singuri casele. Curățăm terenul, chiar și fundul lacului. în orașul nou au început să apară blocuri — primele lingă monumentul Stabilo- pod — să se construiască stfăzi care purtau numere — 1 100. 1 200, 1 300 (dună cota de construcție) — apoi bulevardul 1 Decembrie 1918, bulevardul Porțile de Fier". „Nici un orșovean- nu va uita vreodată — completează prof. Eugenia Marincovici. secretar cu propaganda al comitetului orășenesc de partid, urmărind, de asemenea, documentarul cum sub ochii lui. cum se spune chiar aici. în film. în timp ce un tîrg vechi, prăfuit dispărea. se năștea un oraș — pentru noi cel mai frumos și în cel mai dăruit loc de natură".Da. Acolo, la poalele munților Almăjului și Mehedințiului. acolo unde șe adună Cerna cu Dunărea, de fapt. unde. Dunărea blinda, calmă. primește darul Cernel. unde

Car'pații se tntilnesc cu Balcanii, acolo unde istoria vorbește de e- xistența unei localități dă peste 18 secole — in timp, numită Dierna, Tsierna, Ursua, Orșova... — acolo, da, s-a născut Orșova nouă I Și un viitor muzeu nu poate să nu puncteze tot ce se știe despre acest colț de pămint, de nici mai mult, nici mai puțin de vreo 40 000 de ani de viețuire umană, să adune toate datele-despre vinătorii și pescarft os- troavelor bătrînului fstru, toate figurinele antropomorfe descoperite, fragmentele ceramice, podoabele, monedele de argint, care vorbesc de traversarea marilor epoci istorice. de populația dacică, de localitatea dacică Dierna („der" in- semnind ,.a străpunge"), de Importanta ei strategică. Oare nu se află pe Tabula lui Traian. Ia Cazane. acea inscripție care arată că în anul 100 împăratul Caesar a refăcut pe aici drumul de acces spre Dacia, străpungînd munții ? Dierna — municipiu pe vremea lui Septi- miu Sever, bucurîndu-se de ..dreptul italic" la fel ca si Napoca. Apu- lum, Potaissa și Sarmizegetusa ; cetate restaurată pe vremea lui Justinian. atestată documentar sub domnia ]ui Glad, fortificată ca Important străjer al navigației dună-
(Continuare in pag. a V-a)
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PUTERNICĂ MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR ECONOMICE
în prima parte a dezbaterii organizate de ziarul „Scinteia", in colaborare cu Consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale Timiș, pe tema valorificării cu maximă eficiență a resurselor energetice (publicat in numărul din 15 noiembrie al ziarului), au fost puse in evidență mai multe preocupări și inițiative pentru reducerea consumurilor și încadrarea riguroasă în nivelul normat. Prezentăm azi cea de-a doua parte a dezbaterii.ra (IPROTIM) — autorul proiectelor valorificate de noi.Dr. ing. Călin Drug, șeful secției Instalații din cadrul IPROTIM : încă de la sfîrșitul deceniului trecut institutul nostru a fost preocupat de folosirea unor surse neconvenționale de energie. Instalația de preparare a apei calde menajere (pentru 473 apartamente din „Cartierul soarelui" din Timișoara) a fost, în 1981, prima de această mărime din Europa. Ea a reprezentat, pentru IPROTIM, o stație-pilot. cu ajutorul căreia am putut Îmbunătăți schema de concepere a unor a- semenea instalații construite ulterior. Aceeași preocupare s-a menținut și in cazul instalațiilor pentru valorificarea altor surse energetice neconvenționale : ape geotermale și gaze combustibile din ape geotermale.Redacția ♦ „Foamea" de energie a 

lumii de azi nu poate fi ..potolită'1 
decit prin permanenta căutare a unor 
noi resurse, dar si prin utilizarea tot 
mai eficientă a celor clasice, atit in 
privința randamentului de conversie 
la producător, cit și a exploatării 
optime la beneficiar. Pornind de la 
experiența dobindită de colectivele 
din Timisoara, care sint direcțiile de 
acțiune prezente si viitoare pe care 
le aveți în vedere ?

dimensionarea optimă a tuturor utilajelor din flux. Desigur, nu există proiectant care să nu susțină că realizează o asemenea optimizare. în realitate însă, apar situații in care sint folosite motoare supradimensionate, de putere mai mare decit ar fi necesară în cazul dat. Iar cauza principală a acestei situații este insuficienta diversificare a gamei de mașini, instalații și utilaje existente.Ing. Ionel Drăgănicea, șef de secție în cadrul l.S.P.E. Timișoara : Este o problemă cu care se confruntă și institutul nostru. în speță, se întîmplă ca furnizorii de utilaje să folosească alte motoare decit cele prevăzute în proiect, pornind de la deficiențele de aprovizionare pe care le întîmpină. Dar o astfel de „soluție" majorează inutil consumul energetic la utilizator și trebuie să fie eliminată cu desăvirșire.în ce privește preocupările institutului nostru pentru reducerea consumurilor materiale și energetice la constructor și Ja beneficiarul final al proiectelor, aș dori să menționez in special utilizarea calculatorului electronic în proiectarea centralelor electrice. atit la dimensionarea structurilor metalice ale construcției, cit și la optimizarea traseelor conductelor tehnologice și cablurilor electrice. Se reduc astfel costurile și durata execuției, ca și consumurile ulterioare.Ing. Petru Oltean, director tehnic al întreprinderii „Electromotor" : Ca producători de motoare electrice, ne preocupă, bineînțeles, nu numai reducerea consumurilor materiale și energetice pentru

TEHNOLOGIILE AGRICOLE AVANSATE
TEMEINIC CUNOSCUTE, FERM APLICATE!

e-

Redacția : Pentru normarea jur 
dicioasă a consumurilor, pentru 
depistarea rezervelor de reducere în 
continuare a acestora, un instru
ment util este bilanțul energetic. 
Cum este el folosit in unitățile din 
județul Timiș ?Ing. Iile Românu, șeful Inspecției teritoriale pentru controlul gospodăririi combustibilului și energiei Timișoara ; Pe ansamblul județului, in trei trimestre au fost întocmite 85 la sută din bilanțurile noi și 75 la sută din cele actualizate prevăzute pentru întregul an. Este incontestabil faptul că, în unitățile în care acțiunea a fost tratată cu toată seriozitatea, rezultatele nu au întirziat să apară. Cel mai bun e- xemplu în acest sens il reprezintă întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag, unitate care, pină de curind, depășea sistematic normele de consum. Valorificind informațiile cuprinse in bilanțurile energetice, colectivul a reușit să închidă canalele risipei și să se încadreze in repartițiile alocate. în alte situații insă, bilanțurile sint finalizate cu măsuri Insuficiente ca număr și necorespunzătoare ca eficiență. Cele mai slabe rezultate sint localizate la unitățile din Ministerul Agriculturii, unde și apar cele mai frecvente situații de risipă, de neîncadrare în normele iprevă- zute.

Traian Stingă, inginer-șef la întreprinderealectrocentrale Timișoara ; Din cele 61 de bilanțuri energetice programate a fi realizate în acest an în subunitățile întreprinderii noastre au fos*  întocmite 48. Programele de măsuri impuse de a- eeste bilanțuri au avut un efect e- eonomic materializat în reducerea consumurilor tehnologice proprii cu 150 MWh energie electrică și 3 000 tone combustibil conventional.Jng. Gheorghe Capră, șef serviciu mecano-energetic la întreprinderea mecanică Timișoara : Și m întreprinderea noastră Întocmirea bilanțurilor energetice a direcțional, cu bune rezultate, eforturile pentru_ reducerea consumurilor. Astfel, măsurătorile efectuate au arătat că numai pentru producerea aerului comprimat consumam, în medie, 20—30 la sută din energia electrică alocata. Pornind de la această constatare, am acordat și acordăm in continuare atenție, în cadrul programelor de modernizare, reducerii la strictul necesar a acționărilor pneumatice, înlocuirea aerului comprimat cu alte procedee de lucru — la sablajul pieselor, la ' răcire și uscare, la pulverizarea motorinei în cuptoare — a fost măsura de bază, care a adus cele mai însemnate economii. Am acordat atenție, totodată, verificării periodice a rețelei de transport și distribuție, extinderii utilizării ventilelor autoînchizătoare și altor măsuri organizatorice. Toate acestea au permis reducerea substanțială a consumului de energie pentru producerea aerului comprimat, pină la 10—11 la sută din totalul energiei electrice consumate.Redacția : Sursele neconvenționale, 
ca și cele recuperabile reprezintă 
domenii de valorificare a energiei, în care unitățile din județul Timiș 
au o frumoasă tradiție. Vă rugăm 
să vă referiți, pe scurt, la citeva 
realizări deosebite care ar putea fi 
preluate si de alte unități din întrea
ga țară. _ , .Ing. Aurel Mihăeș, șeful secției termolicare din cadrul I.C.R.A.L. Timișoara : Pentru prima dată in țară, noi am realizat și pus in funcțiune o instalație de recuperare a căldurii din abur rezidual, avind presiune și debit variabile Și compoziție fizico-chimică eterogenă. Față de soluțiile cunoscute pină în prezent, noua instalație, care pornește de la patru soluții brevetate ca invenții, permite recuperarea energiei atit din aburul cu variații mari de presiune, debit și temperatură, cit și din condensul rezidual. Fiind realizată sub formă modulară, instalația poate fi adaptată la diverse caracteristici ale agentului termic, în condiții de siguranță in exploatare și asigură economii anuale evaluate pină la 45 milioane lei. Utilizarea ei la statia de degazolinare Călacea, județul Timiș, a permis economisirea a 5 mii tone combustibil convențional anual.Ing. Arsenie Arădean, de la Grupul de întreprinderi de gospodărie comunală și locativă Timiș : Mari e- conomii de combustibil se realizează in unitățile noastre prin valorificarea unor surse alternative de energie. Astfel, prin folosirea energiei solare pentru prepararea apel calde menajere, s-au economisit 870 tone combustibil convențional in trei trimestre din acest an. Utilizarea biogazului pentru epurarea apelor uzate in stațiile din municipiile Timișoara și Lugoj a dus la o economie, în aceeași perioadă, de 1,7 mii tone combustibil convențional. Totodată, biogazul disponibil a fost utilizat pentru a produce energie electrică, folosind un grup electrogen special construit ; producția realizată se cifrează la peste 16,5 MWh. în orașele Jimbolia și Sinnicolau Mare utilizăm apă geotermală pentru încălzirea locuințelor și prepararea apei calde menajere, iar mai nou am trecut — pentru prima dată in țară — la valorificarea gazelor de sondă din apele geotermale. Așa cum a reieșit din cuvintul partici- panților la adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii din unitățile grupului nostru, toate aceste realizări nu ar fi fost posibile fără efortul stăruitor al tuturor oamenilor muncii — de la organele învestite cu sarcini in coordonarea activității mecano-energetice pină la fochistul sau operatorul hidraulic de la locul de distribuire a energiei. Nu au fost probleme ușor de rezolvat, mai ales că desfășurăm o activitate de pionierat în domeniul valorificării surselor neconvenționale de energie, dar avem satisfacția de a fi reușit atit o economie însemnată de resurse clasice, cit și o deservire optimă a populației. Trebuie să subliniez, totodată, sprijinul concret pe care l-am primit permanent de la organele locale de partid și de stat, ca și de la Institutul de proiectări din Timișoa-

Prin spirit gospodăresc și inițiativa muncitorească

Mari posibilități de reducere 
a consumurilor energetice

Ce relevă o dezbatere organizată în unități 
din municipiul Timișoara (II)

Prof. dr. ing. Ioan Șor», de. Ia Facultatea de electrotehnică a Institutului politehnic ,.Traian Vuia" din Timișoara : Pornind de la premisa că importantă nu este numai descoperirea, ci și valorificarea noului in producție, institutul nostru organizează, la sfîrșitul aeestei luni, un simpozion, cu participare națională, privind producerea, distribuirea și utilizarea eficientă a energiei electrice. Vor fi prezentate circa 80—90 de lucrări, majoritatea elaborate printr-o fructuoasă colaborare a in- vățămîritului cu cercetarea, proiectarea și producția. Simpozionul își propune să realizeze un activ schimb de experiență, să permită extinderea utilizării celor mai eficiente soluții existente pe plan național in domeniul energiei electrice. Pe această linie este interesant de semnalat că mai multi participant! vor prezenta diferite soluții de telegestiune a consumului, din a căror confruntare creatoare sperăm să șe tragă concluzii utile pentru viitor. Publicarea tuturor lucrărilor, in trei volume, va contribui, de asemenea, la mai buna informare a specialiștilor.Dr. ing. Călin Drug : O cale esențială de reducere a consumurilor de energie In producția industrială este

propria producție— la care m-am referit anterior— ci și eficiența cu care vor putea fi utilizate produsele între recente tivului menționa _ de motoare „In- terelectro", care au randamentul cu un procent, iar factorul de putere cu pină la două procente superioare tipurilor similare e- xistente in fabricație, alte careprin reproiectare, a gabaritului și a costurilor de producție a fost eon- creșterea randa- Aș dori

noastre, realizările ale colec- nostru aș gama

Există și cazuri în reducerea,
comitentă cu mentului la beneficiar, să semnalez o situație paradoxală. pentru care solicităm sprijinul forurilor competente : în cele mai multe situații, îmbunătățirea parametrilor de funcționare a motoarelor antrenează o serie de costuri suplimentare la producător, care nu pot fi recuperate decit printr-un spor de preț. Spor amortizat in scurt timp de beneficiar, eare, de altfel, este interesat să aibă un motor cit mai fiabil, cu performanțe ridicate. In cazul motoarelor pentru export, lucrurile sînt simple : în negocierile de preț se ține seama de sporul de performanțe, în beneficiul reciproc al părților contractantei Pentru piața internă lucrurile sint mai complicate : există standarde ale parametrilor — atins, în condițiile taloage de prețuri prinderea noastră tțn motor cu 15 la cu 5 la sută mai șcump, să spunem; beneficiarii interni ar fi, desigur, interesați, economia în ansamblu ar ciștiga, dar „buturuga mică" a prețului fix răstoarnă și în acest caz „carul mare" al plusului de eficiență...

există- relativ ușor de actuale — și ca- aferentej între- ar putea realiza i sută mai bun și

în județul Sălaj circa 83 la sută din suprafața agricolă este formată din terenuri colinare, unele dintre acestea neputind fi lucrate mecanizat. Să mai notăm că excesul de u- midltate afectează 66 000 hectare situate pe versanti sau de-a lungul unor riuri și piriuri. Relieful fră- mîntat, cu mari suprafețe supuse eroziunii, cu izvoare de coastă țiș- nind ici și colo, băltirile de apă in luncile cu solul cel mai fertil, terenurile cu permeabilitate și fertilitate scăzute, toate acestea au determinat elaborarea unui amplu program de creștere a potențialului productiv al pămintului, program a cărui strictă înfăptuire a constituit și constituie o preocupare permanentă a comitetului județean de partid, a organelor agricole, a tuturor lucrătorilor din ; secretarului tovarășul Nicolae ganizat și în județul Sălaj un perimetru etalon după modelul și sub coordonarea . tehnico-științlfică a Stațiunii de cercetări pentru combaterea eroziunii solului Pe- rieni-Vaslui. în acest perimetru, situat în zona Meseșeni — Crasna, s-au executat în complex lucrările specifice de îmbunătățiri funciare pe întreaga suprafață de 2 070 de hectare. Pe suprafețele amenajate, producțiile obținute au crescut substanțial. Analiza rezultatelor pe ultimii 3 ani, spre exemplu, pune în evidență că producțiile au crescut în medie la hectar cu 27 ’ 24 la sută la portant lucru registrate au re de optică, jantă la toate nivelurile privind generalizarea acestei experiențe la scara întregului județ.Demonstrația fiind făcută (la sfir- șitul anului 1985 erau complet amenajate cele 2 070 hectare din perimetrul etalon de la Meseșeni), înce- pind cu anul 1986, volumul lucrărilor de combatere a eroziunii solului a crescut considerabil, astfel incit în anul imediat următor au fost realizate alte 12 000 hectare. Fapt este că experiența dobindită pe parcursul executării lucrărilor în „poligonul de încercare Meseșeni-Crasna" și-a pus amprenta asupra amenajărilor clin bazinele hidrografice Apa Sărată, Barcău, Agrij, Maja, Valea Sălajului, Almașu. Someș. Asta in ce privește partea de exeeuție pro- priu-zisă, intrucit, pe un alt plan, cel al concepției, al elaborării proiectelor se ciștigase și o experiență foartg valoroasă. Dacă la Început proiectele au fost elaborate in totalitate de J.S.P.ț.F. București, acum, ca urmare a maturizării colectivului de proiectare din cadrul J.E.E.L.I.F. Sălaj, ele sint elaborate în proporție de 80 la sută pe plan local. Do-

agricultură. La indicația i general al partidului, Ceaușescu, s-a or-

cumentațiile se întocmesc pe bazine hidrografice, avindu-se in vedere toate elementele specifice care concură la efectuarea lucrărilor.Executantul principal al amenajărilor hidroameliorative este, firește, I.E.E.L.I.F. Sălaj, unitate care, pe parcursul citorva ani, a elaborat u- nele soluții tehnice noi, inedite, ci- teva dintre acestea fiind prezentate și in cadrul schimbului de experiență organizat în județul Sălaj in primăvara acestui an, la care au participat specialiști din 14 județe. Cîte- va dintre soluțiile tehnice, specifice zonei, ne-au fost prezentate de tovarășul Emil Tămaș, directorul I.E.E.L.I.F. Sălaj.— Una dintre metodele originale aplicate în amenajarea terenurilor in pantă este terasa-banchetă tip Sălaj — ține să precizeze directorul întreprinderii. Spre deosebire de soluția clasică (prin care formarea te-

piu, pentru programul din 1989 sînt asigurate documentațiile la 10 obiective amplasate in bazinele hidrografice Crasna, Valea, Sălajului și A- grij, documentații elaborate in întregime de către atelierul propriu de proiectare. Patru din aceste documentații sint avizate și aprobate, ceea ce inseamnă că avem deja asigurat frontul de lucru necesar din acest punct de vedere.— Cu ce alte contribuții se înscrie colectivul pe care il conduceți la Îmbunătățirea tehnologiilor specifice lucrărilor de îmbunătățiri funciare ?— Plugul drenor românesc, realizat de colectivul nostru (despre care s-a mai scris, prototipul a fost prezentat in cadrul schimbului de experiență din primăvară), a'dat și dă bune rezultate. La această oră avem opt pluguri de acest fel. între timp am modernizat și taluzorul creat de

contractate principalele materiale șl am înaintat lista de utilaje pentru completarea dotării. Pentru perioada de iarnă ne-am stabilit un program riguros de reparații și te vizii. Forța de muncă va fi completată cu cei 30 de absolvenți ai școlii mecanice de utilaje terasiere, aflați în prezent în practică la noi. De altfel, potrivit estimărilor noastre, in luna decembrie noi vom lucra în contul anului viitor.— Ce s-a întreprins și cum acționează direcția agricolă județeană, conducerile din unitățile beneficiare pentru exploatarea corespunzătoare a noilor amenajări hidroame- liorative. •— înainte de toate — ne spune tovarășul Dumitru Pitic, director adjunct al direcției agricole județene — aș sublinia că pentru suprafețele stabilit o structură aamenajate s-a corespunzătoare
Bine gîndit, bine realizat!

Experiența județului Sălaj în elaborarea și aplicarea măsurilor de 
creștere a potențialului productiv al pămintului

Ia sută la griu și cu porumb. Cel mai im- este că rezultatele in- determinat o schimba- o stare de spirit anga-

raselor se asigură prtn dislocarea pămintului din deal către vale), am pus la punct tehnologia de executare a teraselor din aval spre amonte. Banchetele se realizează prin 2—3 treceri cu buldozerul. Stratul fertil, impins spre deal, se dislocă pe o lățime de numai 2—4 m, costul de realizare a lucrării reducin- du-se la jumătate față de tehnologia aplicată anterior. în această variantă, suprafața scoasă de la arabil este mai mică, iar in exploatare se elimină o serie de lucrări greoaie, cum ar fi cosirea și transportul vegetației de pe benzile inierbate, lucrări care nu se pot face decit manual, De asemenea, la executarea drenajelor, in locul conductelor din PVC, noi utilizăm tuburile ceramice, iar ca material filtrant folosim de- șeurile rezultate de la fabricile de cărămizi. în condițiile județului nostru, o problemă deosebit de importantă este captarea izvoarelor de coastă de pe versanții amenajați in terase-banchetâ. Este o lucrare absolut necesară, deoarece, in condiții de sol argilos și de execuție a lucrărilor pe curba de nivel, se poate ajunge la înmlăștinarea unor importante suprafețe de teren. De aceea, colectivul de proiectare din cadrul întreprinderii noastre a adoptat soluția drenajului închis, fiecare proiect de execuție fiind realizat după o foarte temeinică studiere și cunoaștere,a terenului, tinînd seama de'. varietatea factorilor de climă și sol.— Cît durează elaborarea șl punerea In aplicare a unui asemenea proiect de execuție 7—■ Cel mult șase lupi. Spre exem-

I.EE.L.I.F, Hunedoara, utilaj cu care am lucrat la toate terasele pentru vii și pomi în acest an. Un astfel de utilaj înlocuiește munca a 100 de oameni, ■ asigurind și o calitate superioară a lucrării. Tot în a- cest an am adus îmbunătățiri la gre- derul defrișor realizat de Stațiunea de cercetări pentru mecanizarea terenurilor în pantă din Cluj-Napoca. Toate acește soluții au fost determinate de necesitatea accelerării ritmului lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de soluționarea unor probleme specifice cu care se confruntă colectivul de la I.E.E.L.I.F. Sălaj în executarea amenajărilor hidroa- meliorative.— Potrivit planului pe anul In curs, LEiE-L-IF. Sălaj trebuie să execute lucrări de combatere a eroziunii solului pe 8 34T hectare, desecări pe 1 548 hectare, drenaje pe 1 155 hectare, în ce stadiu se află aceste lucrări 7— Termenul de punere in funcțiune a acestor capacități este 30 noiembrie. Pină la sflrșltul lunii septembrie au fost date in exploatare peste 85 la sută din lucrările prevăzute prin programul pe acest an. Adevărul este că o serie de lucrări sint realizate în devans. Cele mai mari capacități au fost puse in funcțiune in bazinele Maja, Crasna, Bar- cău, Someș și Zalău.— Pentru anul viitor se prevede o creștere a volumului de investiții la toate categoriile de lucrări hidroa- meliorative. Sint asigurate condițiile materiale realizării acestor obiective la termenele stabilite 7— în afara asigurării documentațiilor Ia care ne-am referit, avem

culturilor. Specialiștii, mecanizatorii au fost instruiți temeinic in ce privește organizarea de asolamente cu caracter antierozio- nal, refacerea fertilității solului — îndeosebi prin fertilizarea cu Îngrășăminte organice — efectuarea lucrărilor a- gricale numai pe direcția generală a curbelor de nivel.— Se respectă Intru totul acest» cerințe de către toți beneficiarii ?r- în marea majoritate a cazuri- " " agrotehnica impusă, și situații nedorite, cooperativele agricole Greaca. Agrij, Here-lor se aplică Dar întilnim cum ar fi la din Buciumi, _ _______ _____clean. încă se mai fac arături din deal în vale și nu se introduc peste tot asolamente de protecție. Pe unele suprafețe amenajate prin lucrări de desecare nu se respectă agrotehnica specifică, respectiv nu se fac searificări și afînări, nu se face arătura la cormană. Or, trebuie arătat că prin arătura la cormană se realizează o modelare a terenului, asigurîndu-se evacuarea rapidă a apelor de suprafață în condițiile In care drenajul intern —- datorită texturii grele — este defectuos. Nu mei puțin adevărat este că multe din a- ceste neajunsuri se datorează și slabei dotări. Se tot vorbește de plugul reversibil, in general despre sistema de mașini pentru mecanizarea lucrărilor in pantă. Ar fi cazul să se treacă o dată la acțiune,într-adevăr, se impune acest lucru, dar ptnă atunci toate conducerile unităților beneficiare trebuie Să ia măsuri necesare, astfel Incit chiar cu actuala sistemă de mașini să se realizeze lucrările in mod corespunzător, să găsească soluții pențru aplicarea Intocnjaf a agrotehnicii impuse. Cu atît mai mult cu cit în cele mai multe cazuri s-a dovediț că poate. șe

Euqen TEGLAȘ
corespondentul „Seîntell

Arături de toamnă pe toate suprafețele!
?■ 4; /Uiți

Așadar, participanții la dezbatere au prezentat o mare varietate de acțiuni, inițiative si rezultate în domeniul folosirii eficiente a resurselor energetice, co și o serie de propuneri, pe care le supunem atenției forurilor de resort. în fața unui domeniu atît de vast și de actual, o singură concluzie se poate desprinde cu toată claritatea : există incă mari posibilități pentru valorificarea superioară a energiei, în toate unitățile, în toate romurile de activitate. Pentru fructificarea lor promptă este necesară o bună conlucrare intre specialiștii din producție și din cercetare, pe filiera proiectare-producție-utilizare, și de sprijinul permanent al factorilor de decizie de Ia diferite niveluri, pornind de la întreprinderi pină Ig ministere și alte organe centrale.
Euqen RADULESCU 
Cezar IOANA

Acțiuni ferme pentru sporirea producției de țiței
4

(Urmare din pag. I)din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către unele unități industriale; nu s-au putut echipa circa 250 sonde cu prăjini de pompare din oțel MON-18 și 41 MOC-11. Intirzieri se înregistrează și in montarea pe instalațiile de intervenție 1C-5 a cleștilor mecanizați pentru înșurubarea și deșurubarea țevilor de extracție, in extinderea folosirii pompelor de adincime cu cilindru lung ș.a. De altfel, colectivul schelei se confruntă cu destui de multe greutăți in ce privește aprovizionarea tehnico-materială. Există, desigur, preocupări pentru extinderea recon- diționării materialului tubular, dar necesarul de țevi de extracție nu se poate acoperi numai pe această cale, instalațiile fiind supuse la un intens proces de coroziune.O problemă a cărei rezolvare trenează de mai mulți ani se referă la amenajarea drumurilor și căilor de acces la sonde. De multă vreme se spune, s-a scris și în paginile ziarului nostru, că întreprinderea con-

structoare de profil nu are capacitatea necesară (dotare materială și forță de muncă) pentru realizarea volumului prevăzut de drumuri. în- cercindu-se să se suplinească acest neajuns, s.-au organizat formații ale schelei care au reușit, cu forțe proprii, să îmbunătățească în acest an căile de acces la sonde pe circa •27 km. Se apreciază insă că, pe ansamblul schelei, aproape 60 la sută din sonde nu au amenajate drumuri care să asigure, mai ales pe perioada sezonului rece, intervenții operative ale mijloacelor mecanice pentru efectuarea lucrărilor de reparații. Or, aceasta echivalează cu imobilizarea prelungită a sondelor care așteaptă efectuarea intervențiilor și, în final, pierderi de producție.Sînt acțiuni deloc simple și deosebit de importante, de care depinde nemijlocit nivelul de îndeplinire planului pe acest an pregătirea producției anului viitor,
Stan ȘTEFANcorespondentul „Sclnteli’

ași. totodată.
LA SCHELA DE PRODUCȚIE PETROLIERA BERCA

Colectivul de oameni ai muncii de la Schela de producție petrolieră Berea, județul Buzău, a obținut după zece luni din acest an importante depășiri de plan la principalii indicatori de eficiență economică, livrind suplimentar economiei naționale 78 milioane Nmc de gaze și 332 tone de gazolină, in condițiile reducerii cheltuielilor totale cu 20 lei la 1 000 lei producție-marfă. Redimensionin- du-și eforturile, ștrăduindu-se zi de zi să extragă din adincuri cantități tot mai mari de țiței și gaze naturale, să pună in valoare noi zăcăminte, să sporească — prin aplicarea unui complex de măsuri geologo- tehnologice — factorul de recuperare a țițeiului, oamenii muncii din cadrul schelei de producție, sînt pe deplin conștienți de însemnătatea îndeplinirii în cit mai bune condiții a

ce se le revin. Și tocmai de pot împăca cu gindulsarcinilor aceea nu _ ___ . _că în prezent au o mare restanță in realizarea planului la producția de «țiței.„Deși ne-am confruntat cu serioase greutăți in ce privește asigurarea bazei tehriico-materiale, ne spune inginerul Constantin Dobrescu, șeful brigăzii nr. 1 Bărbuncești. ne-am mobilizat și organizat astfel munca incit să folosim la întreaga capacitate instalațiile din dotare. In felul acesta am reușit ca după zece luni din acest an să extragem suplimentar circa două milioane Nmc de gaze naturale și să sporim cu 50 de tone producția zilnică de țiței față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, ca urmare a unei strinse colaborări cu muncitorii și specialiștii de la Schela de foraj Berea

am reușit să punem fn funcțiune 10 noi sonde de țiței și gaze. Totuși, mai avem unele restanțe la producția de țiței".Și în cadrul brigăzii nr. 5, Plaiul Mierii, condusă de inginerul Ionel Bratosin, se înregistrează o creștere a producției de țiței cu 50 tone față de anul naturale milioane brigadă planul la producția de țiței.Așa după cum aveam să tăm, ca și în anii trecuți, i unei practici eficiente, conducerea schelei analizează zilnic producția de țiței și gaze obținută de fiecare brigadă. în felul acesta se poate acționa operativ pentru soluționarea problemelor ce apar și preîntîmpi- narea unor eventuale stagnări pe fluxul exploatării parcului de sonde. Demn de remarcat este și faptul că, în toate cele 7 brigăzi, ș-a trecut la aplicarea unor programe de măsuri geologo-tehnologice — elaborate de specialiștii schelei — menite să asigure exploatarea optimă a zăcămintelor, sporirea afluxului de țiței din sonde, folosirea eficientă a echipamentelor și instalațiilor din dotare. Avind în vedere faptul că, pe unele structuri mai vechi, se înregistrează un sensibil declin la extracție, obiectivul prioritar al schelei îl reprezintă în actualul cincinal și în perspectivă creșterea gradului de recuperare a țițeiului din zăcăminte. Practic, pe aceste structuri se aplică o serie de procese care fără îndoială vor determina sporirea factorului de recuperare a țițeiului.Din discuțiile purtate cu directorul schelei, inginerul Florea Matei, cu directorul tehnic, inginerul Ion Rusen, am reținut o serie de măsuri eficiente aplicate deja, care asigură derularea în condiții normale a activității productive in acest trimestru și in primul trimestru al anului viitor. Cu toate eforturile acestui harnic colectiv, cu toate măsurile politico-organizatorice și tehnico- economice luate în ultimul timp, se estimează însă că planul la producția de țiței pe acest an nu va putea fi îndeplinit integral. Cum se explică această situație 7— Pe cit de simplu, pe atit de anormal — ne spune maistrul

trecut, a fost Nmc. nu și-aiar planul de gaze depășit cu peste 19 Totuși, nici realizat această integralconsta- canform

principal Constantin Panait, secretarul comitetului de partid pe schelă. Despre ce este vorba 7 Nici in acest an, la fel ca și in anii anteriori, nu s-a ținut cont de potențialul zăcămintelor pe care le exploatăm și- s-a stabilit un plan de producție nefundamentat. Cu aceeași situație ne-am confruntat șl în anii 1986 și 1987, cînd am fost nevoiți să amînăm de cite trei-patru ori adunările generale ale reprezentanților oamenilor muncii in speranța că Trustul de foraj-extracție Boldești, Ministerul Petrolului vor ține cont de argumentele specialiștilor și oamenilor muncii de la schela noastră, vor evalua corect situația din teren și vor face o corelare optimă intre potențialul de extracție și producția de țiței planificată. Din păcate, noi am zis, noi am auzit. De altfel, situația se repetă și pentru anul de producție 1989. Față de 1988, planul de extracție la țiței pentru anul viitor prevede o creștere de 10 la sută, in condițiile în care prin toate măsurile luate posibilitățile de realizare ajung abia la 80 la sută.Din discuțiile purtate cu specialiștii de la schela de producție și cu cei de la schela de foraj am reținut că, in 1989, ritmul de foraj pe zăcămintele vechi scade, deoarece gabaritul de sonde a fost deja realizat in 1988. Pe de altă parte, pe structura Bărbuncești — cu cel mai mare randament — se impune aplicarea unui proces optim de extracție, deoarece se înregistrează fenomenul de gazare naturală a zăcămintelor. Este necesar prin urmare, așa cum apreciază specialiștii, ca acest fenomen să fie avut în vedere la stabilirea sarcinilor de plan și a indicatorilor de extracție.Desigur, stabilirea potențialului productiv al sondelor din acest perimetru petrolifer este o problemă deosebit de complexă și nu noi sintem în măsură să facem aprecieri in acest sens. Este limpede însă că trebuie să se manifeste maximă grijă in elaborarea cifrelor de plan, astfel Incit eforturile făcute de oamenii muncii din cadrul schelei să fie apreciate la adevărata lor vaioare. Un plan ca să fie mobilizator trebuie să fie în primul rînd realist.
Stelian CHIPERcorespondentul „Scînteii"

Pentru obținerea de recolte mari în anul viitor continuă efectuarea arăturilor de toamnă. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, pină in seara zilei de 14 noiembrie au fost arate 2 540 800 hectare, reprezentind 52 la sută din suprafața prevăzută. In unitățile agricole din sectorul agricol Ilfov arăturile sint, practic, încheiate, lucrarea fiind avan*  sată și în județele Vilcea, Argeș, Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Bihor, Timiș și altele. Cu mult sub media realizărilor pe țară Iq executarea ară*  turilor de toamnă se situează județele Călărași, Brăila, Tulcea, Galați, lași, Sălaj și altele. Intrucît condițiile de lucru în cîmp s-au îmbunătățit, este necesar să fie luate măsuri organizatorice și tehnice care să așigure folosirea cu randamente superioare a tuturor tractoarelor repartizate Io arat, iar prin mobilizarea largă o cooperatorilor, a alto? locuitori de Io sate să se asigure eliberarea terenurilor de resturi vegetale, spre a «e asigura front de lucru mecanizatorilor, Trebuie făcut totul ca în cel mqi scurt timp arăturile de toamnă să prevăzute, fie efectuate pe toate suprafețele

Calitatea lucrărilor
urmărită cu atențiePină în seara zilei de 14 noiembrie, in unitățile agricole din județul Harghita arăturile de toamnă au fost efectuate pe 61 la sută din cele aproape 48 000 hectare prevăzute. Pentru ca lucrarea să se încheie la termenul stabilit, au foșt luate o serie de măsuri organizatorice șl tehnice. „în cadrul consiliilor agroindustriale acționează comisii formate din specialiști ai trustului șl de la stațiunile respective, care urmăresc modul de folosire a tractoarelor și calitatea lucrării — ne spune directorul trustului, inginerul Lukăcs LOrincz. Pentru Îndeplinirea normelor locale pe care le-am stabilit in funcție de starea terenului, am luat măsuri de prelungire a timpului de lucru în brazdă a tractoarelor, respectiv organizarea schimburilor prelungite. De asemenea, in funcție de mărimea parcelelor, s-au alcătuit formații de tractoare care rămin Închegate pină se realizează in întregime norma prevăzută pentru întreaga formație. în ateliere am alcătuit echipe de Intervenție operativă pentru înlăturarea defecțiunilor accidentale".Acolo unde suprafețele au fost eliberate din timp de resturile vegetale, unde conducerile unităților au dovedit operativitate în asigurarea tuturor obligațiilor de lucru, se constată un avans evident la efectuarea arăturilor față de situația de ansamblu și chiar față de programele stabilite. Așa este cazul cooperativei agricole din Sinmartin, unde mai sint de arat doar citeva zeci de hectare din cele 650 planificate. „întrucit am încheiat alte lucrări, am putut mări numărul tractoarelor repartizate la arat — ne spunea inginerul-șef al cooperativei, Csilag Geza. Lucrăm acum cu 16 tractoare, efectuind zilnic 32 hectare. Concomitent, toate mijloacele de transport, In special atelaje, sînt folosite la transportul resturilor ve

getale de pe cele citeva zeci de hectare neeliberate, pentru a asigura, In continuare, front de lucru mecanizatorilor. Arăturile se desfășoară intens și în cooperativele agricole Ciucsingeorgiu, Cozmeni, Armășeni, din același consiliu, precum și în cele din consiliile agroindustriale SincrăienI și Miercurea-Ciuc, care mai au de arat 714 hectare șl, respectiv, 585 hectare.Arăturile trebuie intensificate mai ales în unitățile agricole din zonele Odorheiului și Cristurului. Astfel, în consiliul agroindustrial Lupeni, din cele 5 682 hectare au fost arate, pină la sfîrșitul zilei de 14 noiembrie, 3 062 hectare. Ce se intreprinde aici 7 „Ne-am împărțit forțele pe trei mari grupe de lucrări, ponderea avind, desigur, arăturile — ne spunea inginerul-șef al consiliului agroindustrial Lupeni, Szăkely Csaba. Pină acum, din cauza stării terenului, am înregistrat un ritm scăzut, care însă a început să crească o dată cu ameliorarea vremii. în zilele Imediat următoare vom ajunge pină la două hectare pe tractor. Pe ansamblul consiliului, 90 tractoare lucrează la arături. în sprijin vom aduce și tractoarele ocupate acum cu însilozarea". Numeroase forțe sint concentrate la fertilizarea cu Îngrășăminte organice, lucrare planificată a se face în această toamnă pe 260 hectare. Cele 30 de tractoare au fost împărțite, in scopul sporirii eficienței, in patru grupe care execută lucrarea tot la cite ‘ cooperatisteAcțiunea forțelor din sub directa și organizațiilor de partid, determină in aceste zile accelerarea la maximum a ritmului arăturilor, astfel ca această lucrare să se încheie la timp și in condiții calitative ridicate. (Nicolae Șandru).

4 unitățiprin rotație, convergentă agricultura .___ ,îndrumare a organelora tuturor județului,
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

ACȚIUNEA COMUNIȘTILOR, 

FACTORUL DINAMIZATOR AL COLECTIVULUI

CONTROLUL OAMENILOR MUNCII

In peisajul industrial al Mededin- țiului — zonă a țării unde in ultimii ani au apărut noi, moderne și puternice obiective — Combinatul de celuloză și hirtie din Drobeta- Turnu Severin ocupă un loc distinct prin profilul său. In fiecare secție și loc de muncă procesele de producție au un inait grad de automatizare. Imaginea de azi a acestei complexe unități industriale mehe- dințene aste o părticică din uriașul tablou aT marilor Înfăptuiri socialiste, care trezesc sentimentele de îndreptățită mindrie patriotică in inima și conștiința fiecărui cetățean al României socialiste.Cum este și firesc, acum, In activitatea de zi cu zi a organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, a întregului colectiv de muncă de aici se pun, cu deosebire, trei probleme: folosirea la indici superiori a mașinilor și instalațiilor din dotare : lărgirea continuă a gamei de produse pentru beneficiarii interni și externi; ridicarea parametrilor calitativi ai acestora.Obiective ambițioase la Împlinirea cărora comuniștii, in primul rind, se afirmă din plih cu fapta lor de creație, de dăruire și abnegație in muncă. stimulind cu energia lor energia întregului colectiv. Obiective și mai ambițioase dacă se are în vedere că numai cu cițiva ani in urmă se crease aici o situație căreia cu greu i se intrezărea o rezolvare. Ce s-a intîm- plat 7 Pe fluxul de fabricație apăreau frecvente Întreruperi. Se Înțelege că Ia unele instalații și mașini indicii de folosire erau cu mult sub nivelul planificat. Nu se putea vorbi, în acest caz, de ritmicitate in realizarea sarcinilor de plan. Se puteau impăca comuniștii cu această stare de lucruri 7 Evident că nu. In Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. se precizează cu limpezime datoria comunistului de a fi neîngăduitor cu lipsurile, de a acționa cu fermitate pentru înlăturarea lor. Conducătorii locurilor de muncă din combinat — comuniști și ei — sînt oameni cu experiență îndelungată în domeniu, cu autoritate, care au dovedit in nenumărate rinduri că pot, împreună cu ceilalți oameni ai muncii, să găsească soluționarea competentă, eficientă a oricărei probleme tehnice. Mai ales atunci cind forțele se unesc, cind inițiativa creatoare găsește receptivitate., In urma unei temeinice analize, efectuată la nivelul secțiilor de către comitetele și organizațiile de bază, s-a ajuns la concluzia că, in principal, situația creată se datora unei cauze : unele piese de schimb din import veneau cu întirziere, iar numărul acestora nu era chiar de neluat în seamă. Nu puține erau și cazurile cind o parte din aceste piese aveau o durată de folosință mai scurtă decit cea prevăzută.— Convingerea noastră — argumentează acum Nicolae Mitrol, secretarul comitetului de partid din combinat — a fost aceea că avem forța, capacitatea să depășim aceas

tă situație. Și, bineînțeles. Intr-o perioadă cit mai scurtă de timp. Am pornit de la această apreciere : din cei peste 1 027 de comuniști, 236 sînt ingineri, subingineri, economiști, tehnicieni, maiștri și muncitori cu înaltă calificare. Mai întii au fost selectate șl nominalizate toate problemele care se impuneau a fi rezolvate. Sarcină imediată : găsirea posibilităților și căilor de reducere a importului de piese de schimb prin- tr-o atentă, aprofundată analiză, prin dezbaterea tuturor aspectelor împreună cu comuniștii. Au rezultat. cu aceste prilejuri, numeroase propuneri, idei valoroase, soluții tehnice care își puteau găsi repede materializarea în condițiile specifice unității noastre. S-au alcătuit trei colective largi de comuniști care reprezintă toate sectoarele și care se
w/w DE PARTID LA COMBINATUL DE CELULOZĂ 

Șl HIRTIE DIN DROBETA-TURNU SEVERIN

ocupă permanent de selectarea propunerilor, decid asupra celor mai bune variante în cazul unor soluții tehnice, din punct de vedere al eficienței.Firește, pregătirea acțiunii nu s-a limitat numai la cele amintite de către secretarul comitetului de partid. A fost amenajată o expoziție, unde s-au expus peste 800 de piese de schimb. Aici s-au confruntat idei, s-au conturat deja primele soluții, s-a cristalizat convingerea că stă in puterea comuniștilor, a întregului colectiv să realizeze, prin eforturi proprii, piese de schimb la fel de bune și chiar mai bune ca cele din import. S-au stabilit sarcini precise, cu termene de finalizare. Practic, nici un comunist n-a rămas în afara acestei acțiuni. In această ordine de idei doar două exemple : maistrul Dumitru Buican, șeful secției mecanice, răspunde din partea comitetului de partid de modul cum se desfășoară acțiunea, solicită, atunci cind este cazul, sprijinul necesar, recomandă pe cei mai pricepuți comuniști care sînt capabili — prin buna lor pregătire profesională, prin înaltul nivel de conștiință și spirit ofensiv, revoluționar — să vină în ajutorul celor care au nevoie de un plus de inventivitate, de o idee mai ingenioasă care să determine rezultatul scontat. La rindul său, maistrul Gheorghe Chiriș, din partea consiliului oamenilor muncii, in colaborare cu conducătorii secțiilor și locurilor de muncă, prezintă periodic lista tipodimensiunilor care trebuie și mai pot fi asimilate în combinat. Și nu se limitează numai Ia aceasta. Prezintă, cu prilejul analizelor, so

luțiile preconizate pe care, în prealabil, le-a discutat cu cei care le vor da viață. Se aduc pe parcurs „corectările" ce se impun, se stabilesc acei comuniști care primesc sarcină, din partea birourilor organizațiilor de bază, să treacă la activitatea practică. Cum lesne se poate vedea și din această succintă trecere în revistă, antrenarea atitor energii, acțiunile politice ale organizațiilor de partid in această direcție au avut darul să creeze climatul propice schimbului fertil de idei, să genereze atmosfera de perfecționare la care fiecare se simte răspunzător să pună umărul. Facem și aici apel la un argument al realității trăite :La un moment dat s-a pus problema înlocuirii plăcilor de măcinare de la mașinile pentru defibrat așchiile de lemn și de la mașinile de 

măcinare cu discuri, ce se aduceau din import, cu plăci realizate in combinat, cu forțe proprii. Doi comuniști — maistrul Dumitru Dobres- cu și lăcătușul cu înaltă calificare Petre Drăgulescu — au primit a- ceastă răspundere. Nu tocmai ușoară. După ce au conturat o primă soluție, s-au consultat și cu alți comuniști. Inginerul Ion Bulică, directorul combinatului, a venit la rindul său cu o idee, care s-a dovedit cit se poate de eficientă în ceea ce privește consumul de materiale cu care urmau să se realizeze aceste piese de schimb. Pe ce a scontat 7 Prin eliminarea a două operații și recalcularea dimensiunilor, consumul putea fi mai mic cu 25 la sută față de prima variantă. Toată soluția a fost regîndită. S-au găsit căile ș'i acțiunea a fost dusă la capăt. Adică pină s-a demonstrat practic — prin buna funcționare a morilor de măcinare — că piesele de schimb respective sint mai bune și mai rezistente decît cele din import.Un alt exemplu : pe cîțiva comuniști din secția mecanică i-a preocupat, un timp, găsirea unor modalități pentru înlocuirea pieselor de la motoarele cu turație variabilă și de la instalația de albit celuloză. Au colaborat mai mulți, fiecare în parte a avut o contribuție, 6 propunere, o idee, și, fie că a aparținut maistrului Gheorghe Chiriș, tehnicianului Semen Gheorghe sau subingineru- lui Vîjea Dorina, principalul este că, în final, s-a reușit să se înlocuiască piesele din import cu cele realizate in atelierul propriu.Se înțelege că aici, în combinat, comuniștii nu-și propun doar să asi

mileze un număr cit mai mare de piese de schimb. Ei urmăresc, cu o deosebită grijă, în elaborarea soluțiilor și respectarea altor cerințe : asigurarea calității reperelor respective, eficiența cheltuielilor, a consumurilor de materiale., Cu fiecare realizare a sporit, așadar, încrederea comuniștilor in capacitatea lor de creație. S-au amplificat căutările, noi și noi propuneri și soluții s-au adunat în „registrul" ideilor și alte repere — unele de inaltă complexitate tehnică — au fost asimilate. Așa s-au găsit soluții și pentru înlocuirea cuțitelor de la mașina de confecții din carton ondulat și morile conice. Transportoarele pentru alimentarea cu lemn de celuloză a mașinilor de tocat s-au realizat, înlocuind pe cele din import, în numai două luni. Cu aproape o lună și jumătate mai devreme față de termenul inițial stabilit. Eficiența este cit se poate de convingătoare : sint mai rezistente și capacitatea de alimentare a mașinilor a sporit, pe această cale, cu 36 la sută.Pentru a înțelege și mai bine efortul de gindire și creație al comuniștilor, al întregului colectiv de muncă din acest combinat, credem că se cuvine să prezentăm citeva date cit se poate de concludente. Din 1985 și pină in prezent aici au fost asimilate, cu forțe proprii, peste 3 820 de tipodimensiuni. Care — cum aminteam — se aduceau din import. Gace este eficiența 7 Un calcul dovedește că, în acest interval de timp, s-au economisit pe această cale peste 30 milioane ■ lei valută. Pe bună dreptate, avind ca argumente faptele de muncă, împlinirile comuniștilor, ale întregului colectiv, secretarul comitetului de partid ține să precizeze : „In prezent, cind s-a întărit încrederea in forța și capacitatea de creație a tuturor, putem spune că pentru colectivul nostru de muncă nu există practic nici un fel de probleme, oricît de complexe ar fi ele, care să nu fie soluționate cu bune rezultate în producție. De altfel, și în acest mod ințelegem noi îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu din Tezele din aprilie : comunistul să fie în prima linie a tuturor perfecționărilor din societatea românească, sâ ofere necontenit exemple convingătoare și în această privință".Hotăritoare este — după cum s-a văzut — încrederea în forțele proprii, căreia trebuie să-i urmeze, in activitatea de fiecare zi. activitatea politică adecvată dublată de acțiunea practică, de fapta Comunistă, care captează energiile într-o direcție bine stabilită. Pentru că la fiecare loc de muncă există nelimitate și nebănuite resurse de gindire și creație. O demonstrează și experiența dobîndită intr-un domeniu foarte important — cel al reducerii importului — de către comuniștii și întregul colectiv de muncă de Ia Combinatul de celuloză și hirtie din Dro- beta-Turnu Severin.
Virqiltu TATARU
corespondentul „Scînteii*

mai frecvent, maiIn prima parte a dezbaterii (publicată în „Scinteia" din 11 noiembrie a.c.) pe tema modului in care se reflectă spiritul și exigențele Tezelor din aprilie in activitatea e- chipelor de control al oamenilor muncii din sectorul 3 al Capitalei, a măsurilor ce se cer luate pentru ca activitatea acestora să se perfecționeze în continuare, am prezentat o serie de opinii care priveau latura organizatorică a muncii, cu referiri la necesitatea creșterii frecvenței controalelor, a lărgirii sferei lor de cuprindere, a sporirii contribuției tuturor organizațiilor componente ale F.D.U.S. — sub e- gida căruia se desfășoară activitatea de control al oamenilor muncii — la alcătuirea echipelor și la urmărirea activității acestora. Continuăm astăzi sâ prezentăm opiniile exprimate de participanții la dezbatere, de data aceasta cu accent pe o altă latură a funcționării controlului cetățenesc — și anume eficiența sa.Aducind în discuție această problemă, tovarășul Gheorghe Dtnqă, membru al comisiei pentru coordonarea și îndrumarea echipelor cetățenești din sector, spunea :— Examinind mai aprofundat activitatea noastră in spiritul cerințelor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Tezele din a- prilie, am ajuns la concluzia că este necesar ca preocupările pe linia sporirii frecvenței controalelor să le îmbinăm, cu cele privind îmbunătățirea conținutului acestora, a e- ficienței lor. A fi membru al unei echipe de control nu înseamnă a căuta cu orice preț nereguli. Indiscutabil, acolo unde apar nereguli, ele trebuie sesizate, dar funcția principală a controlului oamenilor muncii o reprezintă . activitatea de prevenire a neajunsurilor, de promovare a experienței pozitive, urmă- rindu-se respectarea riguroasă a legalității socialiste în domeniile supuse controlului. Ceea ce caracterizează, de fapt, munca marii majorități a activiștilor obștești pe tă- rimul controlului.— Cele mat multe dintre membrele echipelor constituite de comisiile de femei din cartiere nici nu părăsesc unitățile controlate pină nu se implică personal în rezolvarea problemelor constatate — a continuat ideea tovarășa Olga Păduraru, președinta comitetului de sector ai femeilor. Mergind' în căminele de bătrini, in casele de copii, aceste echipe nu consideră că și-au încheiat misiunea o dată' cu întocmirea procesului-verbal de control, ci pun efectiv mîna, ajutînd personalul unităților la efectuarea curățeniei, acolo unde este cazul, la repararea lenjeriei, la întreținerea obiectelor din inventar și chiar. Ia completarea lor.Intervenind in cadrul dezbaterii, tovarășa Cristina Gociu, vicepreședintă a comitetului sindical de la uzinele „23 August", a adus în discuție relația eficiență-competență.— Pentru a fi eficient — aprecia dînsa — controlul oamenilor muncii trebuie să fie, în primul rind, competent. E vorba aici de necesitatea ca membrii echipelor să fie, pe cît se poate, „în profil", să controleze unități cu un specific cit mai apropiat de pregătirea lor profesională și, totodată, oamenii să fie instruiți in legătură cu drepturile și obligațiile ce le revin în calitate de controlori obștești. Numai astfel se 

poate depăși stadiul controalelor care se rezumă doar la unele aspecte de ordin strict gospodăresc — importante și ele, desigur, dar care nu epuizează tematica generală de control — privind curățenia unităților ori lipsa ecusoanelor de pe halate. Ce, s-a făcut la noi in întreprindere pentru a crește eficiența controlului oamenilor muncii 7 Pornind de la planul de măsuri întocmit in urma dezbaterii Tezelor din aprilie, s-au organizat controale-model, e- fectuate de cei mal pricepuți controlori obștești din întreprindere, însoțiți de reprezentanți ai inspecțiilor de specialitate, controale la care au asistat membrii altor echipe, • cu mai puțină experiență. In plus, toți controlorii obștești nou aleși in e- chipe au fost cuprinși in cursurile de instruire organizate in întreprindere cu participarea juriștilor și a responsabililor de echipe cu mai multă experiență.— Eficiența redusă a unor controale este strîns legată și de a-
Dezbatere organizată 

In sectorul 3 al Capitalei un
ten ți a scăzută acordată de unii conducători de unități controlate observațiilor șl propunerilor formulate de echipe — aprecia tovarășa Teodora Stoica, responsabilă cu problemele controlului oamenilor muncii la comitetul sindical de sector. Sint conduceri de unități, precum cele de la I.C.L. Alimentara 3, I.C.L. Universal. I.C.L. Tehnometal, direcția sanitară municipală, cooperativa meșteșugărească „Artă și precizie", care văd în echipele cetățenești un ajutor în muncă, și nu un organ de control în plus. In schimb, in unități aparținînd de întreprinderea „Nufărul", cooperativa meșteșugărească „încălțămintea manuală" ș.a., cele mai multe din sesizările repetate ale . echipelor nu au nici un ecou. Dacă în privința problemelor formulate de cetățeni în scrisori ori Ia audiențe conducerile de întreprinderi și instituții publice sînt obligate să dea răspunsuri celor care le-au formulat, existind în această privință un sistem de evidentă foarte precis, în schimb, pentru sesizările cuprinse în procesele-verba- le de control ale echipelor cetățenești nu există nici o evidență, răspunsul conducerilor de unități rezu- mindu-se adeseori la acel „V“ a- plicat deasupra semnăturilor directoriale din registrele unice de control.— E adevărat, unitățile de interes public sînt controlate de numeroase organe, poate chiar de prea multe — aprecia tovarășul Neacșu Matei, responsabil de echipă de control Ia întreprinderea „Progresul". Aceasta, ca' și faptul că echipele nu dau amenzi, nu poate fi însă o scuză pentru tratarea cu superficialitate a constatărilor și sesizărilor controlului oamenilor muncii. Nu aș vrea să se înțeleagă că pledez pentru Înăsprirea controlului, ci socotesc necesar ca, în spiritul prevederilor legale în această privință, cei controlați și organele lor ierarhice să manifeste interesul cuvenit față de intervențiile echipelor.

eficient!In calitatea sa de deputată în consiliul popular al sectorului, tovarășa Ileana Iaru a formulat următoarea propunere :— Pentru creșterea eficienței șl implicarea in mai mare măsură a controlului oamenilor muncii in problematica unităților repartizate ar fi bine ca la adunările cetățenești din cartiere, ca și la „tribunele democrației" să participe și responsabilii de echipe din zona respectivă. Cu acest prilej, echipele ar putea să se informeze mai bine asupra activității unităților pe care le controlează, ascultînd opiniile cetățenilor. De asemenea, controlul oamenilor muncii ar cîștiga în autoritate și eficiență dacă la unele din controalele efectuate de echipe ar fi invitați să participe și deoutații circumscripțiilor unde se află unitățile respective, între deputați și responsabilii echipelor de control trebuind să exisțe o legătură directă, de colaborare și sprijin reciproc.— Ca responsabil al uneia din e- chipele de control al oamenilor muncii de la uzinele „23 August" — spunea in cadrul dezbaterii tovarăș,ul Victor Meșină — particip la intil- nirile care se organizează periodic in sectorul nostru intre responsabilii de echipe și conducerile unităților controlate. Aceste intilniri sint, desigur, utile și e bine să fie convocate in continuare. Dar pentru a crește răspunderea personală a tuturor celor care au sarcini în a- cest domeniu, așa cum rezultă din exigențele formulate in Tezele din aprilie, ar fi bine ca, in paralel, să aibă loc și întruniri pe grupe de întreprinderi și cartiere. In adunările de la nivelul sectorului nu pot participa la dezbateri decit un număr redus de oameni, pe cind la nivelul a 2—3 circumscripții, al unor cartiere, se pot soluționa mai prompt problemele specifice zonei respective, cu participarea la discuții a tuturor celor convocați. Asemenea intilniri ar dobindi cu adevărat un caracter de lucru, depășind stadiul discuțiilor generale ce au loc în unele ședințe convocate la nivelul sectorului în care se vorbește despre toate și în care nu se cristalizează prea multe soluții la problemele supuse dezbaterii....Este cît se poate de evident că, de-a lungul anilor, controlul oamenilor muncii a acumulat o bogată experiență, parcurgînd mai multe e~ tape de perfecționare. Pornind de la noile exigențe formulate în Tezele pentru apropiata plenară a C.C. al P.C.R., echipele de control al oamenilor muncii, consiliile F.D.U.S., sub Îndrumarea cărora își desfășoară activitatea, au datoria să-și îmbunătățească stilul și metodele de lucru pentru a da un nou impuls activității de control, pentru ca acesta să devină pretutindeni mai activ, mal eficient. Numai astfel controlul oamenilor muncii —- parte integrantă a democrației noastre muncitorești-revolu- ționare — poate să asigure participarea largă a tuturor categoriilor de cetățeni la buna gospodărire și folosirea eficientă a mijloacelor pe care le oferă societatea pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață și de muncă ale oamenilor, la înfăptuirea politicii partidului de ridicare a bunăstării întregului popor.
Mihai IONESCU

Un puternic instrument de educație patriotică și cetățenească

FILMUL DE ACTUALITATE
Succesul oricărei cinematografii este rezultatul intîlnirii fericite între orientarea și inspirația creatorilor, scenariști, regizori, interpreți, scenografi, compozitori, pe de o parte, și orizontul de așteptare și receptivitate al celor cărora filmul (cea mai populară dintre arte) urmează să li se adreseze, pe de alta. Răspunderea pentru calitatea — intensitatea și durabilitatea ecoului in conștiințe — al acestui impact începe, desigur, cu cei care concep și produc peliculele, care sint, firește, cei dinții chemați să asigure creației cinematografice înalte valori ideologice și estetice, mesaje permanente, cît și necesara varietate de genuri și modalități de expresie. O dată lansat filmul, ștafeta valorificării lui spirituale este transmisă mai departe, angajind substanțial întreprinderile cinematografice județene.Printr-o muncă din ce In ce mai bine organizată, din ce în ce mai atent concepută, aceste Instituții, animate cel mai adesea de oameni dăruiți nu numai artei a 7-a, ci, poate, în primul rind misiunii ei formative, au adus o contribuție substanțială atît la difuzarea, cît și la

potențarea rezonanțelor In conștiințe ale filmului. Ei au apropiat de arta a 7-a mase largi de oameni ai’ muncii de la orașe și sate, ridicind numărul cinefililor la zeci de mii. Ei au adus cu deosebire o contribuție însemnată la multiplicarea și lărgirea punților către public a filmului românesc. Un film care beneficiază de un „număr de intrări" ce ar provoca invidia cineaștilor de pe orice alte meridiane. Un film care beneficiază, prin intermediul întreprinderilor cinematografice, de valorificări demne de prețuire.Intermediind — prin activitatea lor — Intre creație și receptare, străduindu-se să apropie filmul de puhlic, să ii pună în evidență cit mai bine conținutul ideatic și emoțional, sporindu-i astfel accesibilitatea și potențindu-i mesajul, întreprinderile cinematografice de pe întreg cuprinsul țării sint în măsură să culeagă un număr impresionant și concludent de opinii, de natură să orienteze, pe mai departe, opțiunile tematice, ideatice, producătorilor.Tocmai de aceea, stilistice ale creatorilor șipreocupați cu deosebire de

filmul românesc de actualitate și de audiența lui, ne-am adresat în ancheta noastră directorilor cîtorva dintre întreprinderile cinematografice. Ce filme, dintre cele programate în ultimul an, au reținut atenția spectatorilor, pentru impactul lor cu actualitatea 7 Și ce filme au trecut fără a „lăsa urme", numirea lor so- licitind, simptomatic, un efort de memorie 7 Ce teme, ce idei, ce tip de eroi și conflicte propuneau 7 Care era nivelul lor artistic 7 în ce mod se transmitea mesajul — a fost prima grupă de întrebări. Cum a reacționat publicul la peliculele programate 7 Ce acțiuni de sondare a opiniei spectatorilor s-au întreprins și ce au arătat ele in legătură cu „așteptările" și dorințele beneficiarilor 7 Ce inițiative s-au manifestat pentru potențarea mesajului educativ al filmului 7 Și în sfîrșit: cum ar putea „Româniafilm" și Asociația cineaștilor să sprijine și mai substanțial eforturile de potențare a rezonanțelor educative, patriotice, cetățenești ale filmului 7Publicăm răspunsuri ale directorilor întreprinderilor cinematografice din județele Constanța și Vrancea.
Imaginea eroilor contemporani

imagine cotidianăAvem multe pelicule românești de actualitate, înscrise pe filoane tematice bine conturate, aducind în „prim-plan" energii creatoare, e- fortul unor colectivități de a făuri un climat de muncă și existență optim, realități definitorii pentru societatea socialistă. Judecăm un film de actualitate analizind cit de aproape este de viață, ce probleme fundamentale ale existenței tratează, ce mari idei ale societății noastre dezbate. Publicul are nevoie de filme în care să găsească suflul tensiunii creatoare, ce caracterizează pe oamenii dintr-un loc sau altul din țară, medii diferite, eroi aparținind unor colective care iau decizii, soluționează, se implică într-un fapt de viață. Există astfel de redări cinematografice, în ultimul an — „Cale liberă", „Grele 11“ probleme ale realitățiiMai individualizate neros construite au transpuneri ale unor prinse din momentele de răscruce ale istoriei contemporane — cum au
— care surprind contemporane, însă, mai ge- apărut acele subiecte des-

„Declarație de dragoste", „Liceenii", „Extemporal la dirigenție" — In care atit regia, cît și scenaristul au dovedit reală vocație de sondare în psihologia adolescentului din zilele noastre.Iubitorii artei a șaptea din județul Constanța au fost insă receptivi și la alte filme, aparținind genului comediilor satirice, cu replici nuanțate de umorul românesc : „în fiecare zi mi-e dor de tine" (regia: Gheorghe Vitanidis), „Secretul lui Nemesis" (regia: Geo Saizescu), „Duminică in familie" (regia : Francisc Munteanul.Reflectînd și Ia alte filme de actualitate, s-au putut desprinde multe momente bine construite de creatori, în calitate de observatori ai fenomenelor de viață, și transfigurate la un nivel care le face să reziste unei exigente analize critice. Dar poate tocmai faptul referim, uneori, numai la te" bine realizate, de sugestive, criteriul de aplicindu-se fragmentar, ză și limitele unor realizări, putem vorbi de filme care au reținut deloc atenția;*,  putem observa fie că unele dintre filmele mai puțin remarcate aveau o acțiune diluată, fie că in altele existau personaje uniforme, circumscrise unui tipar, trănsfigu-

fost : „Figuranții" (scenariul și regla : Malvina Urșianu) sau „Moro- meții" (semnat de Stere Gulea). Cu certă vocație creatoare, în aceste pelicule s-au conturat personaje firești, care, prin forță atitudinală, au subliniat fie tarele unei clase sociale condamnate la dispariție, fie elementele tinere, ce, timid, își impuneau personalitatea, constituind o lume plină de vitalitate și nu o lume de figuranți (în filmul „Figuranții"); s-au creionat caractere dîrze, s-au subliniat caracteristicile acestui personaj excepțional care este Ilie Moromete, relațiile dintre generații descrise în capodopera literară a lui Marin Preda („Moromeții").Alegerea spectatorilor noștri, departe de a fi întîmplătoare, se oprește și asupra filmelor care investighează problematica tineretului, „în- timplările" și năzuințele acestei vîrste clocotitoare, elanul exploziv al celor ce vor fi responsabili de zidirea viitoare a societății. Aș aminti, în acest sens, serialul reali- ____ _______ =zat de regizorul Nicolae Corjos — rarea fiind făcută fără forță emo-

Că ne „momen- secvențe apreciere sugerea- “ ' Nu „nu dar

țională. Intr-un cuvînt — este vorba despre filme mai puțin convingătoare.La Constanța s-au întreprins acțiuni de sondare, mai mult verbale, în rindul diferitelor categorii de spectatori — elevi, muncitori, intelectuali. In rindul studenților s-a alcătuit o cercetare sociologică de către Institutul de subingineri, privind timpul liber, ‘ Inclus și întrebări blematica filmului, mațiile culese am cierea că unor filme le lipsește emoția, ce decît din subiectul
s-auîn care despre pro- Dintre reținut de actualitate nu poate izvorî simplu, firesc, credibil, de ținută artistică, ca și capacitatea de a scruta pătrunzător, cu curaj și personalitate varii medii sociale. S-a manifestat în schimb un interes viu pentru creațiile filmice românești ce au ca personaje principale oameni ai zilelor noastre, care se frămîntă pentru o idee, oameni ce construiesc, oameni care nu-și pierd elanul, dimpotrivă, devin exemple de urmat.Unele acțiuni organizate de întreprinderea noastră au avut capacitatea de a adinei și amplifica receptarea actului creator. Intilnirile cu oameni de cultură — critici de artă, critici literari, profesori, scriitori — mesele rotunde organizate, medalioanele cinematografice au avut răsunet în rindul publicului, pe această

afir- apre-

cale Invingîndu-se dificultatea și rezerva cu care sint privite unele filme, mai grave, tensionat problematice, cu un filon mai dens filozofic. După o prezentare de acest gen, pregătirea publicului este cu totul alta, fapt pus in evidență și prin modul in care au fost relevate și dezbătute valorile artistice ale unor filme precum: „Iacob", „Flăcări pe comori", „Moromeții".Opțiunea spectatorilor din județul nostru se îndreaptă spre ecranizări, comedii inteligent construite, filme despre tineri și, iuînd în considerație specificul, filme despre oameni ai mării.Printre acțiunile de perspectivă ale Întreprinderii menționăm : înființarea unor „cutii poștale" la două unități mari, pentru sugestiile spectatorilor ; inițierea unor cinematografice semestriale meni de cultură ai orașului, în dezbatere cite un film de tate ; realizarea unor mese in revista noastră social-culturală „Tomis" cu creatori ai filmului românesc de actualitate.Ca primi colaboratori al noștri de preț menționăm marile întreprinderi și șantiere ale județului. Sub semnul comandamentelor culturale ne preocupă ideea de muta sălile mai film in localități ca : Cernavodă trala atomoelectrică și I.A.S.), zarcea (I.A.S.), Techirghiol (sanatoriul balnear și sanatoriul de copii), întreprinderea județeană de transporturi locale ș.a.Filmele documentare — cu tematică privind tineretul, educația mate- rialist-știintifică, mari ctitorii ale socialismului — filmele-omagiu. închinate evenimentelor deosebite ale țării, sînt incluse în colaborările noastre cu inspectoratul județean școlar, U.T.C. și consiliul județean al pionierilor. Vom încerca să includem în colaborarea viitoare cu inspectoratul școlar județean vizionările de ecranizări după operele cuprinse în programele școlare și alte filme cu tematică de educație pentru tineretul școlar.Orice film este și rămîne mereu în competiție atît timp cit se confruntă cu beneficiarii lui. Judecata de valoare nu implică, după opinia noastră, atît numărul premiilor cîștiga te, cît mai degrabă frecvența spectatorilor și rezonanța in conștiințe a peliculei respective.Iată de ce atît Asociația cineaștilor, cit și „Româniafilm", care ne-au oferit numeroase realizări de ținută, trebuie să tindă. în continuare, către realizarea și transmiterea în rețea a unor creații caracterizate prin expresivitate, bun gust, valoarea artistică.

Sîntem. exprimlnd In fond opinia spectatorilor noștri, pentru o diversitate a stilurilor de creație, sîntem pentru filmele cu mari resurse ideatice și emoționale, care să meargă spre sensibilizarea tuturor spec
tatorilor. contribuind și mai substanțial la formarea unui om nou.

Dumitru VLAESCU 
directorul întreprinderii 
cinematografice a județului 
Constanța

Relația dintre valoarea artistică 
și succesul de public

colocvii cu oa- punînd actuali- rotunde
politicii noastre a filmul din sala de cinema în beneficiarilor cu timp liber redus ; deja proiecțiile de se întilnesc în mod frecvent (cen-Na-

„Punct și de la capăt", „Cale liberă", „Niște băieți grozavi", „Rezervă la start". „O zi la București" și „Anotimpul iubirii". De asemenea, filmul Malvinei Urșianu „Figuranții" și „Moromeții" realizat de Stere Gulea, iată filme românești primite cu interes, cu deosebită receptivitate și, nu o dată, cu comentarii interesante de iubitorii artei a 7-a din județul Vrancea. S-au dovedit a fi in topul atenției îndeosebi acele creații care aduc în prim-plan tineretul și problematica actualității socialiste, frămîntările specifice creării unei lumi noi și, solidar cu aceasta, a unui om nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară. Iată, de pildă, filmul lui Cornel Diaconu cu o viziune regizorală modernă, realistă, propunind eroi ai zilelor noastre, autentici, biruitori în confruntarea cu viața.Difuzorul de cultură nu are prejudecata stării de veto față de filmele așa-zis „mai puțin realizate". Căci nu este film care să nu propună un erou, o situație, un conflict sau o idee valoroasă. Dimensiunea profesională artistică a rezolvării acestor aspecte, fiecare in parte și toate în ansamblul lor, finalizate cît mai convingător, devine însă pro- blema-cheie, solicitînd responsabilitatea sporită, efortul și mai tenace al creatorilor. Căci cinematograful nu constituie pentru iubitorii, din ce în ce mai numeroși, ai artei a șaptea, ca și pentru cinefili (mai ales pentru ei) un refugiu efemer, o gară ce tranzitează spectatori aserviți, dornici să evadeze din cotidian, ci un adevărat „ateneu" în care se construiesc caractere, în care se provoacă și dezvoltă procese de natura creșterii gradului de socializare, stimulării implicării creatoare, îmbogățirii spirituale. Aceasta este concluzia unui sondaj întreprins la micro- cinematograful muncitoresc din cadrul I.S.E.H. Focșani, unde oameni ai muncii ca frezorul George Vasi- lache, electroniștii Cristina Rădoi, Eugen Rîpeanu, Mihail Fîsan au cerut filmelor românești să conțină mai multă viață adevărată, nu clișee sau mulaje. S-a sancționat imaginea

confecționată a muncitorului cu basc, bocanci cu talpă groasă, salopetă scoasă de la naftalină și obraji mînjlți cu valvolină, ca și cea a unor cadre muncitorești, tehnice și inginerești surprinse la tabloul de comandă al unor circuite electronice, în „poze" neconforme cu realitatea, manlfestind atitudini, făcind gesturi, vorbind artificial.Pentru un difuzor de cultură este absolut obligatoriu să înregistreze periodic, prin instrumente specifice, direcția spre care tinde interesul publicului, cu alte cuvinte să intuiască cum se poate înnobila și spori valoarea instructivă a filmului. Un singur răspuns, o singură dorință străbat orice sondaj : întîlnirea cu viața. Depopularea sălilor de cinematograf incepe atunci cind regizorul refuză să se simtă vinovat de eșecul creației, pozind intr-un creator pus în situația să constate că limbajul „operei" sale nu a fost înțeles. Am fost martor la un astfel de moment, cînd, nereușind nicicum să convingă publicul de „dreptatea" sa, semnatarul unei pelicule firave a părăsit o gală într-un chip nu prea fericit. Narcisismul est"tic și conjunctural se răzbună, spectatorul nelăsîndu-se influențat de intenții nevalidate prin valoarea artistică și ideologică intrinsecă operei.în colaborare cu Centrul de cercetări sociologice București am inițiat — din aprilie 1987 — o cercetare privind posibilitățile modelării pra- xiologice a activității culturale cu filmul în comunitățile urbane și rurale din județul Vrancea, avind in vedere diagnoza stadiului actual al muncii educative și telurile ei majore, de mare actualitate, vizînd, în esență, modelarea omului nou, animat de idealuri patriotice, de spirit revoluționar.Lunar, 416 spectacole cu filme documentare sînt organizate pentru 45 000 tineri spectatori din agricultura și industria județului Vrancea, cit și pentru cei prezenți pe Șantierul național Siret-Bărăgan.
Al. GAVRIIESCU 
directorul întreprinderii 
cinematografice a județului Vrancea
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70 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

CARACTERUL NAȚIONAL ȘI POPULAR AL RĂZBOIULUI
PENTRU ÎNTREGIREA PATRIEI <uk-bi»

(Urmare din pag. I) în uriașa vîl- omenirea : să- spre desăvir-intrării țării noastre toare care cuprinsese virșirea marelui pas șirea procesului reîntregirii statali- tății românești. împrejurările istorice sînt cele care au făcut ca un asemenea act de datorie istorică și demnitate națională — a smulge unui imperiu teritoriile proprii subjugate — să coincidă cu declanșarea primului război mondial, a cărui desfășurare putea să faciliteze și să grăbească realizarea deplinei unități politico-statale.Poporul român, conformîndu-se integral misiunii sale istorice, considera unanim, în august 1916, acțiunea politico-mill-tară a României drept „războiul întregirii neamului, războiul dezrobirii fraților" ; numai așa au vă.zut și au gindit oamenii pămintului strămoșesc scopul preni al Războiului purtat România.Participarea entuziastă, totală, nici un fel de rezerve la efortul litar din anii 1916—1918 a fost expresia concludentă a voinței unui întreg popor, care, pentru împlinirea idealului său de viață, și-a mobilizat toate resursele economice, demografice, politice și militare, toate capacitățile sale materiale, și spirituale, fiind gata de orice sacrificiu. Declarația de război a României a fost considerată în toate mediile sociale, de către toate grupările și personalitățile politice, indiferent de orientare, ca un act necesar, legitim și drept. „Nu mai sintem decit 
o Românie care luptă să fie România 
Mare și in care persoanele au dis
părut pentru a face loc sfortărei co
mune" — nota ziarul democrat bucureștean „Adevărul" din 16/29 august 1916. subliniind : „De azi îna
inte avem o singură grijă : a învinge 
cu orice preț, căci a învinge în
seamnă a împlini idealul national".Caracterul național și popular al efortului militar întreprins de români. pilduitoarea și emoționanta solidaritate națională manifestată permanent sub cele mai diverse forme au conferit societății românești o impresionantă coeziune, forță și desăvîrșită unitate morală, factori care au fost determinanți în obținerea victoriei finale. Acest caracter a exprimat convingător esența politicii și a obiectivelor luptei de eliberare ă poporului român din toate timpurile, aplicate și multiplicate la condițiile concrete interne și internaționale dinaintea și din timpul desfășurării primului război mondial.Totala adeziune populară a fost vi’u ilustrată — printre altele — de însuflețirea și entuziasmul general ■ cu care s-a răspuns la chemarea pentru concentrare. „Mobilizarea — aprecia o înaltă oficialitate militară . . — s-a făcut în cea mai mare ordine 
și în mijlocul urnii entuziasm de ne- 
descris, alergînd cu toții, cîntînd și 

' chiuind...". Profund impresionat, Eugen Lovinescu găsea explicația a- cestei stări de spirit care cuprinsese yjș toți cei apțiide luptă, și nu numai pe aceștia — lucru remarcat ije alt-* fel în toate rapoartele diptomaților acreditați în. România — în îndelungatele tradiții de luptă pentru unitate și libertate ale românilor împotriva agresiunilor străine. „Atunci 
ca și acum, răsunau cimpiile și mun
ții de cîntec de război (...). Plăieșii 
se scoborau din munte, muncitorii 

; veneau de pe ogoare. Simplu. Mer-

sudafără mi-

geau astfel să-și împlinească a doua 
menire a lor : după munca pămin
tului sfînt, apărarea lui împotriva 

. dușmanilor".La fel, vestea trecerii trupelor române peste Carpați și eliberarea fraților de peste munți au produs pretutindeni un nemărginit entuziasm, expresie concludentă a adeziunii unanime la acest îndelung așteptat act. Peste tot, pe pămintul Transilvaniei străbune, ostașii români au fost întîmpinați cu multă bucurie și încredere. „Prin satele locuite de 
români — scria un ofițer din Regimentul 29 infanterie — este săr
bătoare cind ne văd. Ne sînt cei mai 
buni conducători prin ascunzișurile 
munților". în cele mai diverse forme, românii transilvăneni au căutat să sprijine și să grăbească efortul eliberator. Circa 30 000 de români de peste munți au cerut înrolarea imediată în unitățile care înaintau victorioase pe pămîntul dintotdeauna românesc al Transilvaniei. „Credem 
că e o datorie de onoare pentru noi — se arăta intr-un Memoriu înaintat in acea vreme de românii transilvăneni Consiliului de Miniștri de la București — ca in acest război să 
înscriem pe paginile istoriei fapte 
care să arate urmașilor că și românii 
din ținuturile subjugate au luptat 
alături de ostașii regatului pentru 
întruparea României Mari și că 
prin sîngele lor au răscumpărat uni
tatea politică la care au visat veacuri 
de-a rindul". Ei propuneau organizarea unor regimente de voluntari dintre românii transilvăneni și bucovineni care, într-adevăr, un an mai tîrziu se vor organiza și vor contribui cu prețul unor mari jertfe la mărețele victorii de la Mărăști, Mărășești și Oituz.La intrarea in orașul Brașov, comandantul Armatei 2 române, generalul A. Averescu, intr-un apel adresat tuturor locuitorilor, sublinia câ 

. „armata românească, pășind pe pă
mintul sfînt pe care răsună de 
veacuri graiul neamului nostru obij- 
duit, nu a venit cu gînd de dușmănie 
împotriva oamenilor de orice lege și 
de orice neam, rămași la vetrele lor, 
fiind, dimpotrivă, însuflețită de cele 
mai frățești sentimente pentru tot 
norodul pașnic". Această atitudine profund umană, corectă și demnă a armatei române, care s-a manifestat inclusiv în modul de constituire a noilor consilii orășenești din zonele eliberate, în care au fost desemnați reprezentanți ai tuturor naționalităților conlocuitoare, era unul din in- tîiele semne ale introducerii unor norme democratice în viața întregului stat român național unificat.Miile de mărturii evidențiind comunitatea de gind și faptă a românilor din țară și de dincolo de hotare stau probă de netăgăduit peste ani a modului în care, trecind peste împrejurări dintre cele mai grele — ocuparea a peste două treimi din teritoriul României libere la finele anului 1916, izolarea politică și militară de la siîrșitul anului următor și începutul lui 1913, pacea înrobitoare de la București din mai 1918, represiunea sîngeroasă îndreptată • contra românilor din dubla monarhie etc, '—, românii au înțeles să-și strîn- gă rfridurile și, într-o perfectă solidaritate națională, să reziste și să • continue cu. neînfricare lupta pînă la victoria finală. Nu pot fi deci uitate faptele care au eondus la renașterea armatei române, victorioasă apoi în memorabila vară a anului

1917, numeroasele acțiuni de protest și opoziție ale populației rămase în teritoriile invadate, mergînd pînă la curajoasele acțiuni ale detașamentelor de partizani, munca plină de dăruire a muncitorilor și țăranilor, a oamenilor de știință, de sprijinire a efortului de apărare, activitatea neobosită depusă peste hotare de cărturari, diplomați și oameni politici pentru promovarea idealului desăvirșirii unității naționale, a dreptății românești, jertfele românilor din teritoriile ocupate și multe asemenea fapte similare pătrunse de cea mai profundă și sinceră dragoste de țară.Anii războiului au fost de altfel anii patriotismului de masă. De la soldatul care și-a jertfit viata pină la donatorul — dintr-un colț neștiut de țară — de obiecte sau singe pentru luptători, fiecare locuitor al pă- mîntului românesc a fost angajat, intr-un fel sau altul, in marea luptă a desăvirșirii unității naționale. Oricît de temeinică ar fi fost opera de refacere a armatei din iarna și primăvara anului 1917. oștirea nu ar fi putut face față puternicei ofensive a inamicului din vara a- celuiași an dacă tehnicii de luptă nu i s-ar fi adăugat curajul, spiritul de sacrificiu, conștiința idealului sacru, înaltul patriotism care au însuflețit pe eroii de la Mărăști, Mără- șești și Oituz, pe muncitorii și țăranii care au asigurat aprovizionarea armatei cu muniții, combustibili, echipament, hrană, în cele mai anevoioase împrejurări, pe numeroșii locuitori ai satelor și orașelor, tineri sau vîrstnici, bărbați sau femei, care au sprijinit efectiv trupele combatante în desfășurarea unor operații militare. „Pe aici nu se trece" a fost un comandament de masă în sensul cel mai deplin al cuvintului. Frontul și țara întreagă s-au sudat într-o unitate deplină, care a făcut din tranșeele românești un zid de nepătruns.Acțiunea politică și militară a României din anii 1916—1918 a fost în cele din urmă încununată de un strălucit succes pentru că ea s-a întemeiat — ca în toate marile momente decisive ale istoriei românești — pe un unanim suport popular și un cuprinzător consens național. Triumful dreptului nostru imprescriptibil la unitate. împlinirea idealului fundamental al unității statale, a parcurs un drum lung și greu, presărat cu impresionante jertfe. El nu a fost darul nimănui și nici rodul vreunor înțelegeri la masa tratativelor, ci numai și numai rezultatul luptei necurmate a poporului român. Apoteoza din luminoasa zi a lui 1 Decembrie 1918 — a cărei flacără vie va fi transmisă peste veacuri din generație in generație — a trebuit. să fie mereu apărată, ferită de primejdiile, puține și ușoare, din anii ce urmat.Strălucit continuator, al luptei .' porului român pentr.u independență, identificat deplin cu idealurile sale istorice. Partidul Comunist Român a așezat. în chip firesc. încă de la făurirea lui in' mai 1921, în centrul întregii sale politici obiectivul suprem al apărării șl consolidării unității statale naționale. Preluind moștenirea unui glorios trecut de luptă, care a culminat cu marea victorie a revoluției din August 1944. Partidul Comunist Român și-a a- sumat misiunea istorică de a con-

nu aupo-

duce națiunea pe calea socialismului și comunismului, de a făuri o nouă orinduire. a dreptății și omeniei, a egalității depline intr-un stat liber, suveran și independent. Începînd cu memorabilul Congres al IX-lea- al partidului — moment hotărîtor pentru destinul socialist al patriei noasjre, care a deschis Calea gin- dirii și activității creatoare, a perfecționării întregii munci de conducere și făurire a noii orînduiri în România —, toate energiile au fost concentrate pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a patriei, repartizare;! echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, adîncirea democrației munci torești-revoluționare, asigurarea deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor, pentru înflorirea materială și spirituală a societății, pentru afirmarea tot mai viguroasă a României ca stat unitar, liber și pe deplin suveran, în comunitatea mondială.Grație unul eroic trecut de luptă și izbindă, politicii științifice consecvent revoluționare a partidului comunist, a unor grandioase înfăptuiri cu poporul și pentru popor, națiunea română de astăzi este mai unită ca orieînd. își privește cu deplină încredere viitorul comunist.Prețioasele învățăminte desprinse din perioada anilor de luptă și jertfe 1916—1918, ca de altfel tot ceea ce s-a acumulat ca valori perene în zbuciumata existență a poporului român, au intrat pentru totdeauna în patrimoniul națiunii noastre. și-au găsit o strălucită valorificare în doctrina militară națională a Republicii Socialiste România, doctrina apărării patriei prin eforturile întregului popor — creație științifică elaborată și riguros fundamentată de comandantul suprem al forțelor noastre armate.Obiectivul major al doctrinei luptei întregului popor pentru a- părarea patriei, materializare fidelă a dreptului la autoapărare consacrat de justiția internațională contemporană, a fost exprimat fără nici un echivoc de conducătorul partidului și statului nostru : „In orice împrejurări, întotdeauna. patria noastră, poporul român, va lupta numai si numai pentru apărarea independentei si suveranității sale, iinpotriva oricărei încercări de dominație și asuprire, pentru a asigura națiunii noastre dreptul de a-și făuri societatea socialistă si comunistă în mod liber".Mîndri de trecutul nostru, ndu- cînd prinosul recunoștinței binemeritate fată de înaintașii care au luptat și au făcut imense sacrificii pentru ca neamul nuie în vatra sa tr-an stat unitar patriei. străjuituri ere. participant! activi la. mărețele lzbinai ale epocii cu cele mai bogate împliniri din existența poporului, acum, în preajma aniversări! Marii' Uniri, îsi reînnoiesc legămîh- tul solemn față de partid, față de secretarul său general, de a face to-' tul pentru a-și ridica necontenit nivelul pregătirii de luptă și politice. de a fi gata în orioe moment pentru ca la chemarea patriei, la ordinul comandantului nostru suprem. să apere. împreună cu întregul popor, cuceririle revoluționare. independența și suveranitatea României socialiste.

românesc să dăi- dihtotdeauna inși liber, ostașii ai granițelor sa-

il

Gen de interferență cu trăsături nu întotdeauna ușor de stabilit, publicistica aparține deopotrivă literaturii și jurnalisticii. De prima o apropie mai ales tentația oricărui > autor de a scrie atractiv, interesant, frumos, intr-un cuvint, uti- lizînd mijloace de expresie proprii speciilor artistice ; de cealaltă parte se manifestă puternic atașamentul la o realitate-' ce se cere transcrisă in datele ei esențiale, transfigurată numai în măsura in care are putința de a fixa mai bine concretul, faptul divers așa cum se oferă percepției nemediate. Bineînțeles, cele două elemente constitutive se Întrepătrund intr-o viețuire naturală, și tocmai specificul conviețui- ■ rii o diferențiază în universul scrisului incit este tot mai ‘dificil Să vorbești de publicistică și mult mai ușor să discuți despre publiciști. Poeți, prozatori, dramaturgi, critici și istorici literari formați șă adere prin verb nemijlocit la viața imediată vin in publicistică cu anumite predispoziții, cultură proprie și unelte mai mult sau mai puțin exersate. Toți scriu despre timpul în care trăiesc sau în maniera acestuia ; diferențierile se regăsesc in nuanțe și, predominant, în stilul personal, inconfundabil al fiecărui publicist.Volumele de publicistică tipărite de editurile noastre degajă totuși unele direcții prioritate șj mai ales convingerea respectiv poate merul minai înțr-o toare.te semnate de Constantin Zamfir : „Tărim al regăsirii" (Editura Militară) și poetul ton Horea : ..Drumuri și fîntîni" (EditurăEminescu) pot constituiun argument în favoarea diversității stilistice în marginea unei tștpațici apropiate. Dacă ar trebui să rezumăm cu maxitoă concizie preocupările publicistului din „Țârim al regăsirii", s-ar cuveni amintite gîndurile adunate pe coperta ultimă a cărții de către scriitorul Dumitru Radu Popescu, președintele Uniunii scriitorilor, care descoperă în autor „un împătimit de istorie. Istoria fiind pentru domnia-sa o permanență. O întemeiere, o legitimare, o încredere în tine însuți, un fel de a fi tu însuți. Popor și om." Se cere imediat adăugat faptul că pentru Constantin Zamfir istoricului militar, 1:1 într-o evidentă tivă profesională unui trecut mai sau mai îndepărtat, nu se așterne doctă_ peste fila tipărită, ci se intercalează

că genul depăși efe- sau săptă- se constitui convingăcotidianpentru a lecturăDouă volume recen-

condiția sesizabi- perspec- asupra apropiat

Construcții «noi. frumoase în orașul minerilor, Brad Foto : N. Gheorghiu
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discret, ca un argument suplimentar în pasionata călătorie prin universul românesc de acum și din- totdeauna. Reporterul iscoditor se asociază continuu unei firi sensibile, discrete în sentimente, profundă în trăiri, prepcupată să surprindă natura umană implicată în evenimente. Dacă în unele pagini („Semnalul unei zile mari", „în defileul Crișu- lui Alb" sau „Spre victorie și pace pe meleaguri însîn- gerate") inspirate de participarea armatei române la eliberarea țării și a Transilvaniei de sub ocupația fascistă precumpănește relatarea obiectivă, solemnă ca un „ordin de zi", in

aici. Divizia 9 — peste 8 000. In această noapte voi fi iarăși santinelă la căpătiiul lor." O anumită înclinație baladescă se metamorfozează in a doua parte a cărții în cîntare și imn aduse muncii biruitoare, împlinirilor de astăzi ale oamenilor. Autorul se oprește nu numai pe tocurile luptelor armate, multe și dureroase, ci periplul său are în vedere și mediul ostășesc actual. Privirea captează cu btlcurie mai ales lumea zămislită de pace, șantiere și fabrici, școli și . cimpii întinse ; auzul se familiarizează cu ritmurile înalte ale zilelor de muncă.Tematica patriotică, a
PERMANENTA
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toate momentele cardinale din istoria poporului, intre care strălucesc secvențele desprinse din marea epopee a Unirii.Pentru aceasta va apela cu aceeași fervoare la izvorul Istoriei, văzută „ca o înfruntare fără oprire, ca o. căutare și o luptă in găsirea căilor dreptății și adevărului, ințelegind viața prinsă in legile cite o determină..." Predomină incursiunile in trecutul de luptă transilvănean, cu martiri și eroi fără număr, cu neîntrerupte izbinzi și tragedii. Ca și in poezie, în publicistică. Ion Horea se lasă atras de momentele dramatice. tensionate, condensînd in pagini memorabile efigii ale unor evenimente, tocuri sau personalități ale istoriei tutelare. Legată osmotic de aceasta se dezvoltă motivul casei părintești, vizibil și în lirică, al tocului unde s-a născut și a copilărit. Cind evocă universul copilăriei, publicistica devine poematică, alcătuită din versete sau chiar poezii întregi. Ritmul se diversifică. trăirea afectivă crește. O tonalitate similară adoptă și atunci cind cintă roadele naturii („Sub semnul griului", ,,Griul") sau frumusețile neistovite ale anotimpurilor. Alteori imaginea cronicărească nealtele natura funciară de povestitor, sfătos ori blajin în buna noastră tradiție rapsodică, deschide ferestre de sensibilitate către lumea dinlăuntru a sentimentelor eterne. Publicistica lui Constantin Zamfir are mai ales vibrația dureroasă sau rnîndră a oricărei rememorări sincere, și, dacă nu adoptă formula „jurnalului intim", autorul se regăsește prin propriile' mărturii : „în viața mea războiul a venit ca o in.tu- necare... Tata dispăruse in flăcările războiului. Cineva ne înștiința de departe, din om in om, că ar fi pierit într*o  luptă". Alteori confesiunile recreează un. cadru, instituie o atmosferă, recompun o realitate îndepărtată prin simțirea in psezent. în „Priveghi la Mărășești", unul dintre veterani retrăiește momentul de suprem eroism pe tocul bătăliei : „Eu voi răijiine în această noapte, aici. Vreau să stau de -vorbă cu foștii mei camarazi, Vasile, cu Gheorghe, Marin, cu Nicolae, cu cîți odihnesc aici. Șimulte de vorbit cu ei, pentru că tranșeea asta, din care se mai vede ceva, ne-a fost atîta vreme casă și post de santinelă. împreună am făcut noi, atunci, zid de netrecut in calea dușmanului, în fața poziției trupelor noastre s-a năruit atac după atac. Aici mi-au rămas consăteni. prieteni, comandanți. Pentru că mulți au căzut

cu cu toți am

19,90 Telejurnal19,25 Să trăim și să muncim în spiritul normelor eticii și echității socialiste19,45 Trăim decenii de împliniri mărețe. Emisiune literar- muziCal-coregrafică (cotor)20,10 Amplă mobilizare pentru realizarea planului pe 1988 și pregătirea temeinică a producției pentru anul viitor20.30 Știința pentru toți (color). De la explorarea celulei la ingineria genetică (ÎI)21,00 Idei în acțiune. Să pro- nț,ovăm cu îndrăzneală noul21.15 Din marea carte a patriei (color) • Simboluri aie u- nității și independenței : „E scris pe tricolor Unire"21.30 Tinerețea noastră, tinerețea patriei. Muzică ușoară românească (cotor)21,50 Telejurnal22,00 închiderea programului.

■

peisajului natal sau familiar, marile evenimente-, ale atnințeștș de preocupările ’ ' . 1 a cultivasavoarea, nuanța, ineditul lingvistic în nobilul efort de a scrie intr-o limbă aleasă și expresivă. Stilul atent . finisat, mai colorat decit ne-au obișnuit autorii transilvani, aparține deopotrivă poetului și cărturarului, omului de cultură, pentru care cunoașterea devine scop și rezultat. Q serie de portrete făcute unor prestigioși oameni de cultură și artă sau uhor monumente ale trecutului indică stăpînirea deplină a mijloacelor caracterologice care-i permite să ta cajudecăți de valoare surprinzător de proaspete și mcitante. Virtuțile confirmate și de acest volum indică existența unui scriitor plurivalent, care a făcut din arta poetică mijlocul preferat de exprimare publicistică.Asemenea cărți confirmă prezența scriitorilor în dezbaterea problematicii timpului, participarea nemijlocită la schimbul de idei, la cultivarea marilor sentimente și a valorilor durabile, ceea ce constituie încă un indiciu al implicării tor în marele for cetățenesc, publicistica dove- diindii-si încă o dată natura angajată, > de militantă neobosită pentru afirmarea și . păstrarea durabilelor sentimente ale iubirii de țâră și oameni. •

istoriei noastre, ca și ima- poetului pentru ginile noi apărute în ultimele decenii primesc drept de cetățenie și în cartea poetului Ion Horea : „Drumuri și fîntîni", care adună o serie de texte publicate de-a lungul anilor în presă. Accentele, ca și modalitățile de realizare sint inșâ altele, mai apropiate de natura predominant lirică a autorului, care așază dintru început întreaga publicistică pe temeiul unei participări afective, sentimentale. Cunoașterea*  se realizează prin simboluri, sinteze de gînd și simțire evocate ca argumente supreme in definirea atitudinii civice și creatoare. Revine frecvent motivul afirmării originilor, al apartenenței la un anumit timp și spațiu : „Fără iubire și fără tocul tău pe pămînt, care să-ți fie sufletul, și care gîn- dul ?“... „Aceasta este Patria. pentru cunoașterea căreia nu ai nevoie . de toate învățăturile lumii" pentru că „Patria este o permanență. In timp și .în afară de timp. Intr-un spațiu al istoriei și unul al conștiinței. Genețații se succed, trăind și învățînd ideea de patrie. Rădăcina care te prinde mint antime". preocupă pe tocmai această patrie", ce se . intens' și deplin.formele ei de existență, in
intr-un pă-Ceea ce poet este . „idee de vrea trăită în toate ,

Emil VASILESCU

COPIII FIECĂREI FAMILII, VIITORUL ÎNTREGII TARI

El ÎNCEP

ABECEDARUL VIEȚII

Numeroase exptoziții deschise pe tot cuprinsul țării, dar mal ales marile manifestări anuale și republicane intrate în tradiția vieții noastre artistice au impus grafica românească ca pe o artă de sensibilitate, de acuitate a notației, o artă îti care ideile beneficiază de multiple posibilități de expresie. Diferențele stilistice, inerentele deosebiri pe care le antrenează apartenența la o generație sau alta nu au făcut decît să indice o dată mai mult faptul că punctele de inserție în realitatea contemporană nu coincid, că grafica continuă să fie tocul de întrepătrundere și metamorfoză ale unor variate energii creatoare. Comună rămîne însă intenția de a oferi o imagine a realității contemporane în planul valorilor artistice.Dar dacă putem vorbi despre o atitudine armonioasă atunci cind ne referim la integrarea graficii' în spațiul vieții cotidiene, nu ne gîndim în primul rînd la o anumită pondere a expresiei cuminți, ci mai ales la un echilibru al vitalității, la bucuria de a crea imagini armonioase, sugestive mînuind mijloacele moderne sau tradiționale ale gravurii și desenului.Saloanele republicane de grafică mai ales, alături de foarte numeroasele expoziții personale destinate aceluiași gen au constituit pentru publicul care le-a străbătut sălile prilejuri de a desluși evenimente sociale. idei și eoncepții artistice, incorporate unor viziuni artistice distincte. Incisivitatea liniilor trase de creion sau de penița cu tuș, valorile de picturalitate obținute cu ajutorul acuarelei, pastelului sau, alteori, cu ajutorul tehnicilor tradiționale a'e gravurii, ingenioase tehnici mixte de o deosebită forță sugestivă au adus mărturia unor adevărate virtuozități caligrafice : virtuozități puse în slujba tălmăcirii active a realității înconjurătoare. Dincolo de imaginile foarte concrete pe care graficienii le-au adus de fiecare dată în atenție,, numeroase lucrări au inclus în imagine un întreg fond de spiritualitate, grafica contemporană reușind să comunice, cu. nuanțări specifice, adevăruri care și-au avut și își au o configurație atît de specifică în universul cultural al României de

Lucrările au pus în valoare semnificații contemporane, inspirate fiind din actualitatea zilelor noastre. Artisticul s-a îmbinat astfel cu asumarea unor responsabilități civice. Interesul pentru problemele vieții sociale, pentru variatele aspecte ale vieții contemporane a indicat astfel prezenta unui umanism conceput deopotrivă ca atitudine generoasă și militantă. Ancorarea in acest generos umanism a dus la prezența, de pildă, in cadrul recentului salon de grafică, a unor imagini de o simplitate intens evocatoare, alături de figurații alegorice, a dus la prezența

Ca un seismograf sensibil, desenul — modalitatea cea mai rapidă, cea mai directă de exprimare a intențiilor artistice — a pus întotdeauna în valoare posibilitățile de expresie ale autorilor. Transpus în limbajul dificil și migălbs al gravurii sau prezentat ca gen autonom, el a fost întotdeauna capabil să impună viziuni personale. Desene delicate, limpezi, directe, în care s-au cristalizat gîn- duri răzlețe și fugare, uneori simple crochiuri, etape ale unui studiu parcurs. alteori desene realizate cu migala graficii de șevalet, toate coexistă ca realități particulare în esența

bătute a fost stăpinită eu luciditate, elementele imaginii au prins în contururile tor aspecte atent articulate ale acestor peisaje cu ajutorul unor modalități de expresie în care erau prezente valori de certă picturalitate. Așa cum ne-au demonstrat în lucrările lor Balogh Lajos, Vespasian Lungu sau Raluca Grigorcea.Din mirajul colorat al peisajului românesc, din scinteierile impresiei la contactul cu lumea înconjurătoare, ochiul unor artiști ca Marcel Aciocoiței, Constantin Catargiu sau Răduș Jugăurs a discernut esențe, a impus aparenței schimbătoare a
Arta plastică

un limbaj al actualității
unor lucrări în care accentul cădea pe claritatea rostirii, dar miza și pe capacitatea asociativă a privitorului pentru a reliefa mai pregnant sensurile simbolice ala. viețuirii noastre pe pămîntul românesc. Remarcabilă în cadrul acestei manifestări la care ne-am referit apărea, chiar și la o privire superficială, sporirea numărului de lucrări care-și propuneau o investigare atentă, sensibilă a universului uman, a unui timp și spațiu specifice țării de astăzi. Această diversificare a materializat răspunsul artiștilor față de cerințe clar formulate în documentele noastre de partid și de stat de a ilustra tot ceea ce reprezintă frumusețe și aspirație spre înalt in realitățile țării noastre.Grafica a fost întotdeauna, așa cum o definea unul din cei mal înzestrați mînuitori ai desenului românesc — Nicolae Tonitza — un adevărat „document plastic". Un document mereu capabil să cuprindă în pledoaria pasionată a artiștilor capacitatea de a emoționa, de a educa și mobiliza conștiințe.

tor. Și, pentru a ne referi din nou la desenele prezentate în cadrul ultimei întîlniri republicane a graficienilor români, vom aminti faptul că desenele unor artiști ca Ion Panai- tescu, Vasile Socoliuc, Ion Octavian Penda, Pavel Vereș, Suzana Fîntîna- ru. Xenia Vreme, Valentin Tănase, Aculina Strașnei Popa ș.a. reflectă atitudinea angajată a unor creatori angrenați profund în realitățile și aspirațiile cele mai de preț ale colectivității. Dorința de a lumina artistic aspecte dintre cele mai semnificative ale realităților investigate a asociat in multe din lucrările realizate in ultimii ani valorile cognitive cu acelea social-educative. Peisajul românesc constituie, în a- ceastă ordine de idei, un punct de referință constant. Imaginile' inspi- rate Iuliei Hălăucescu de dealurile Bălțăteștilor, suita de peisaje realizate de Călin Beloescu sau Eugenia Luca Botezatu, spațiile românești cuprinse în lucrările lui Sorin Tu- țoiu sau Măriei Tamas ne-au demonstrat că realitatea locurilor stră-

lucrurilor acea logică și armonie care aparțin discursului artistic. O concluzie se impune de la sine : a- ceea că o lucrare de grafică nu este decît mereu același drum refăcut spre marile răspunsuri în căutarea cărora pornim dintr-un punct mereu altul, că în general orice lucrare de artă își primește sensul tocmai de la acest context pe care-1 constituie realitățile contemporane. Raportul dintre artă și viață este, în tălmăcirile graficii, un raport mediat. Mai ales in domeniul ilustrației de carte' lucrul este cu deosebire vizibil. Ilustrația de carte a adtis și aduce în continuare o figurare simbolică, tin spațiu al realului în care tălmăcirea textului literar implică aceeași preocupare a artiștilor de a se integra realităților culturale românești. De la basme românești la repertoriul olasic al literaturii noastre și de aioi la cîteva capodopere ale literaturii universale, numeroși graficieni, printre care am aminti pe Mircea Dumitrescu, Doina Botez, Elena Boariu. Dana’ Schobel Roman. Octavia Ta-

rălungă, Vasile Olac, Andrei Scărlă- tescu, Ștefan Damo, au străbătut o gamă largă a posibilităților de expresie, adecvîndu-și. de fiecare dată, cu personalitate, mijloacele la ceea ce au considerat a fi esența textului literar, tn același context, afișele de spectacol (și am cita aici printre realizările notabile ale ultimelor luni „Cuibul de viespi" de Clara Tamas Blaier, „O scrisoare pierdută" de Radu Igazsag) s-au dovedit a fi expresia unor experiențe culturale specifice, capabile să se înscrie original in concertul vast al mișcării artistice actuale. Sint imagini care au forța tmor sinteze organic legate de gîndirea și sensibilitatea contemporană.Lucrările unor artiști ca Sorin To- nescu, Brăduț Covaliu, Petru Lucaei, Lidia Clolac, Ștefan Iacobescu. Cos- tin Neamțu, Iza Uncov Dancea. Csehl Casia Păpușoi — pentru a ne referi din nou la lucrări prezentate în Salonul republican de grafică — nu sînt simple fragmente de lume, ci imagini trecute prim „filtrul" Sensibilității, personalității fiecărui artist.Există în multe din realizările graficii românești contemporane o simplitate elocventă, intens expresivă. o viziune, multilaterală asupra faptului de artă. O evidențiază pe deplin lucrările multor creatori contemporani. Am aminti astfel pe loan Cott, prezent la ultima manifestare republicană cu „Energiile pământului" — imagine sintetică, complex evocatoare, lucrările lui Constantin Baciu, Tiberiu Nicorescu. Traian Filîp.Au existat, desigur, șt în expozițiile de grafică ale ultimelor luni, ca și în Salonul republican, și lucrări ce trădează o anumită rutină, prezența comodă a unor formule de . atelier cu efecte verificate. Dincolo de a- ceste aspecte care țin de „tocurile comune" ale graficii, importantă rămîne intenția creatorilor de a se adresa oamenilor nu doar prin subiectele compozițiilor și ale lucrărilor create, ci și prin exprimarea tor convingătoare din punct de vedere artistic.
Marina PREUTV
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Ce au simțit cind au îmbrăcat, în septembrie, pentru prima oară, uniforma școlară ; dacă s-au privit in oglindă ; cu ce gînduri au trecut pragul sălii de clasă ; dacă mai au nostalgia grădiniței ; ce ne pot spune astăzi, după citeva — destule — săptămini de „experiență". Toate aceste întrebări și alte asemenea au fost destinate elevilor clasei 1 D a școlii din Filiași. M-am pregătit foarte serios în vederea în- lîlnirii cu el — copiii sint niște interlocutori nu întotdeauna comozi. De aceea am bătut cu oarecare sfială in ușă. Am intrat, m-am scuzat că-i rețin după orele de curs. M-am prezentat. Patruzeci de chipuri curioase m-au privit țintă. Am ineeput să am emoții. Noroc că m-a incurajat cineva : „Cu cuvintele dumneavoastră..." Am mai prins curaj și le-am spus că am venit, ca ia niște oameni mari (adică importanți) ce sint, pentru o masă rotundă. „N-avem", m-a descurajat o fetiță, Ceilalți m-au privit cu sinceră părere de rău. „La noi toate sint pătrate...". „Ba dreptunghiulare..." „Dreptunghiulare înseamnă mai mult lungi decit late...", s-a simțit cineva dator să precizeze, ca să nu incapă confuzii. A urmat o controversă destul de aprinsă, i-am făcut semn învățătoarei să n-o întrerupă. în fond, mă interesa și pe mine să aflu cîte ceva sigur despre figurile geometrice. (Am fost astfel informată că rombul, deși aduce cu te mrirf cite. Uneori cu un dreptunghi turtit, nu trebuie fundat ; că. de fapt, ce mi-e tratul, ce mi-e cercul, noi să sănătoși ; că, totuși, cercul e mai biîndă figură geometrică, tru că n-are colțuri și pentru
con- pă- fin> cea pen- . _ . ---- că, îngeneral, suportă orice : doi ochi, un nas. o gură — și devine un chip de om. niște raze — și devine un sftare ști.). în fine, am încercat să le explic că am venit, pur și simplu, ca să stăm de vorbă. (întrebări din toate colțurile : cu ce am venit ?, cu trenul ?, cu avionul ?, cu mașina ? ; vaporul a fost de la bun început exclus din cauza crizei de mări care bintuie prin părțile tocului). Problema mijlocului de transport fiind elucidată în cele mai mici amănunte (tren accelerat, clasa a Il-a, toc la fereastră), a urmat reacția unanimă : despre ce. adică, să stăm de vorbă ? Desime... (m-am gîndlt cu toată seriozitatea citeva clipe)... despre ei. Ei, dacă numai despre ei era vorba trebuia bun început. S-a ta te zgomotoasă).„Noi sintem în se vede. „Noi sintem silitori..." l-am crezut pe cuvînt. „Ăștia sinterp noi...". „Azi am învățat despre cifra 5...“. Cîțivâ s-au oferit s-o deseneze pe tablă, ca nu cumva s-o încurc cu cifra 4. I-am încredințat că nu le încurc pentru nimic in lume. M-au măsurat cu atenție și s-au dovedit ’ destul de sceptici.Cineva mi-a atras atenția că el știu să și cînte, ce mai atîta vorbă! Un băiețel a încercat să mă „încuie" : știu eu ce sînt acelea semne

să le-o spun de la făcut ! (Unanim i-clasa întîî..." Asta

grafice ’ Că doar par trecută prin ciasa în'tîi. Ce-i drept, înțeleg despre ce e vorba, dar o definiție... „O ceeee „Nici o... asta, cum ațispus, definiție)...". Băiețelul a deschis un -caiet : astea sint semnele grafice : bastonașe, linluțe, ovaltțri. (O voce de prin ultimele bănci mi se adresează cu simpatie și înțelegere : dacă- mă plictisesc nu trebuie să mă foiesc. Nici ■ vorbă; nu mă plictisesc. Atîta doar că mă simt depășită de cunoștințele lor nenumărate. Aceeași voce : ce tot notez eu acolo, n-am ținere de mijite?).Patruzeci de elevi silitori și-au rupt din prețiosul tor timp ca să stea de vorbă cu mine. Nu știu in ce măsură an izbutit să răspund la Întrebările tor cum se cuvine.Nu e ușor să scriu despre ei. Tovarășa învățătoare le-a promis că ,le va citi articolul — iată pentru mine un adevărat examen gazetăresc. S» vor recunoaște sau nu ? Vor ave» sînt convinsă, țnulte de spus. Se v<f întreba, poate, cum o discuție serioasă intre oameni serioși (epitetul se referă, desigur, în primul rind la ei) se poate transforma atit de repede în cerneală de tipar, își poate schimba intr-un timp . atît de scurt starea de agregare (sufletească). Cum discuția noastră se va găsi in- tr-o bună dimineață la chioșcul de ziare și cite și mai cîte. Dintre . toate, însă, îi auzim punînd stăruitor, încăpățînat întrebarea : de ce am scris despre ei, tocmai despre ei ?Am scris despre voi, dragii noștri elevi ai clasei I D din Filiași, cu încredințarea că scriem despre toți elevii minunați din clasa I și despre tovarășele lor învățătoare.Am scris despre voi, emoționanții. Incomparabilii niei interlocutori, gîn- dindu-mă, cu dragoste,, la toți copiii patriei, la toți cei cărora condițiile admirabile de studiu asigurate de către statul nostru socialist vă par firești. (Pentru elevii care au trecut în toamna aceasta pragul clasei întîi, care beneficiază de localuri de școală spațioase, curate, luminoase, dotate modern, de îndrumarea unui personal didactic bine pregătit și exigent, comparațiile cu trecutul nu-și au rostul acum. La prezent și mai cu seamă la viitor trebuie ei lă- sați sâ se gîndească).Am scris despre voi, dragii mei elevi ai clasei I D din Filiași, fiindcă sînteți pentru mine — cum sâ vă spun ? — ca un nod de cale ferată (apropo de stația C.F.R. din orașul vostru) ; voi mă purtați cu gîndul în toate direcțiile. Voi sinteți ca acel -vehicul, înoâ neinventat, care te poartă, cit ai clipi, direct )n secolul XXI. Să nu vă supărați, dragii mei, că în articolul de față nu voi striga catalogul. Vă asigftr insă că numele voastre le țin bine minte. Numele șl chipurile tuturor,Tovarășa învățătoare Elena Coan- dă mi-a promis că, după ce veți învăța toate literele alfabetului, îmi vețî scrie o lungă scrisoare la redacție. Lucrul acesta se va întimpla în primăvara viitoare. Aștept și un copac înflorit în scrisoare...
Lei ia MUNTEAMJ
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul Republicii Malta, 

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
(Urmare din pag. I)înmînind scrisorile de acreditare, ambasadorul Maurice J. Lu- brano a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului României cele mai bune urări din partea președintelui interimar al Republicii Malta, Paul Xu- ereb, a guvernului și poporului maltez.în cuvîntarea prezentată de ambasadorul maltez este exprimată dorința țării sale de a extinde colaborarea cu România atît pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale.Primind scrisorile de acreditare, președintele NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru mesajul ce i-a fost adresat și a transmis președintelui interimar al Republicii Malta un salut prietenesc, iar poporului maltez urări de prosperitate și bunăstare.

COLECTAREA MATERIALELOR REFOLOSIBILE
pe agenda de lucru a consiliilor populare

Săptâmînal, în aceeași zl și la aceeași oră, la Consiliul popular județean Galați are loc o analiză operativă a stadiului realizării programului de recuperare și valorificare a materialelor refolosibile. Directorii principalelor întreprinderi producătoare și consumatoare de materiale refolosibile raportează, pe scurt, asupra modului in care au fost îndeplinite graficele de plan. Discuțiile concrete și operative vizează realizarea unui obiectiv precis : colectarea șl livrarea zilnică a cantităților prevăzute. Importanța deosebită a colectării materialelor refolosibile în economia județului a determinat înscrierea el ca acțiune prioritară pe agenda de lucru a consiliului popular județean.
MODERNIZAREA BAZELOR DE 

• COLECTARE, După cum ne spune directorul întreprinderii județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile (I.J.R.V.M.R.), economistul Gheorghe Mușat. în județul Galati, in primele zece luni din acest an. planul de co
lectare a materialelor refolosibile a fost depășit atît valoric (108,6 la sută), cit și la o serie de sortimente principale. în special 
la otel. fontă, alamă șl bronz. Au fost colectate peste 140 000 tone fler vechi față de 111 000 tone prevăzute. Materialele recuperate reprezintă o adevărată „mină fără abataje’*, de proporții apreciabile. Pentru buna organizare și desfășurare a întregii activități se acționează pe multiple planuri. Cum ? în primul rînd prin acțiunile de modernizare Întreprinse In cadrul bazelor proprii de colectare și prelucrare. La depozitul central de materiale feroase și neferoase al I.J.R.V.M.R. au fost riguros organizate operațiile de dezmembrare a mașinilor și utilajelor casate sosite din diferite Întreprinderi, ca 
și de sortare a materialelor. Aici funcționează moderne mașini de despicat ei de tăiat cabluri, instalații 
de extras eupru din electromotoare, preș» de balotat sirme cupru, aluminiu, presă de balotat tablă de 250 tone forță, ea și diverse prese de balotat turtle și mase plastiee,

de afișe, „fluturași44, fol volante st alte materiale pentru popularizarea prevederilor legale, a avantajelor colectării și valorificării materialelor refolosibile.
ȘI TOTUȘI, PREA PUTINI 

ADUNA ȘI PREA MULTI RISI
PESC ! O mare parte a materialelor refolosibile colectate de la populația sînt datorate inițiativelor întreprinse de către organizațiile de tineret și femei, școlile generale și licee ; 45 de atelaje sînt folosite la transportul și predarea la Întreprindere» de specialitate a sutelor de tone de fier vechi, hîrtie, sticlă și alte materiale refolosibile colectate de cetățeni. Dar contribuția la aceste acțiuni a asociațiilor de locatari — organismele cele mai apropiam de cetățeni — pu este deloc egală. Iată un exemplu edificator. Asociația de locatari nr. 131 din strada Republicii a colectat 4 000 kg hirtie. La feț și alte asociații au predat mii și mii de Kilograme de hîrtie si diverse alte materiale recuperabile. Or, In condiții eomparabile. cetățenii din cadrul altor asociații au colectat cantități minime. Astfel, asociația de locatari nr. 302 din cartierul Micro 18 a colectat de la 450 familii doar 50 kg hirtie, iar alte asociații ■— nr. 105, 366. 115 — abia au adunat cîte o sută de kilograme sau nici măcar atît. Este adevărat, la începutul anului reprezentanții asociațiilor de locatari și ai întreprinderii de specialitate au încheiat convenții pentru recuperarea șl predarea materialelor refolosibile. Această acțiune desfășurată la consiliul popular județean în prezenta lucrătorilor oficiului organizatoric nu a fost susținută prin măsuri practice pentru respectarea prevederilor pe tot parcursul anului. Din această cauză rezultatele, deși superioare celor din anul trecut, nu sînt nici pe departe la nivelul posibilităților. Dovadă,

mană—Albania 3—1 ; Iugoslavia— Italia 2—1 (1) ; Argentina—Belgia3,5—0.5 ; Anglia—Grecia 2,5—1,5 ; Islanda—Canada 1,5—1,5 (1) ; R.F. Germania—Australia 1,5—0,5 (2) ; Suedia—Finlanda 3—1 ; Olanda— Mexic 2,5—0,5 (1).
HOCHEI. în cadrul competiției Internaționale de hochei pe gheață pentru juniori „Turneul Prietenia”, ce se desfășoară in diferite orașe din Cehoslovacia, selecționata României a întrecut cu scorul de 7—1 (1—1, 3—0,3—0) echipa Bulgariei. Alte rezultate: U.R.S.S.—R.D. Germană 6—2 (2—0,3— 1, l—1), Polonia—Ungaria 12—1 (4—0, 3—1, 5—0),
TENIS • în primele două partide ale „Turneului campioanelor” la tenis, ce se dispută la „Madison Square Garden” din New York, vest-ger- mana Steffi Graf a invins-o cu 6—1,4— 6, 6—1 pe coechipiera sa ClaudiaKohde, iar Pam Shriver (S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—4 de Sylvia Ha- nika (R.F. Germania). • Campionatul european feminin de tenis pe echipe s-a încheiat la Nantes cu victoria selecționatei Franței, care a dispus în finală cu 2—1 de formația Olandei. în partida decisivă, Catherine Suire a invins-o cu 6—2, 6—1 pe Brenda Schultz. • în finala turneului international feminin de tenis d» la Chicago, Martina Navratilova a învins-o cu 6—2, 6—2 psChris Evert.

• Muzica e viața mea : GIULEȘTI 
(17 55 46 — 9; 11; 13; 13; 17; 19, STU
DIO (59 53 15) - 10; 12,30; 15; 17; 19
• în fiecare zi mi-e dor de tine — 
9; 11; 13, Muzica e viața mea — 15; 
17; 19 : MIORIȚA (14 27 14)
® Fiul stelelor — 9; 11; 13, în fie
care zi mi-e dor de tine — 15 ; 17 ;
19 : GRIVITA (17 08 58)
• Nelu : MUNCA (21 50 97) — 14,15; 
16,30; 19. DOINA (16 35 38) — 14,15; 
16,30; 19
• Poveste despre Degețel : DOINA 
— 9: 10,30; 12
• Hanul dintre dealuri î DACIA
(50 35 94) — 15; 17; 19, COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Strada chltarișților : SCALA

în urma dezmembrărilor sînt redate economiei 58 sortimente de materiale refolosibile, precum și piese bune pentru reutilare. ce se restituie furnizorilor de materii prime. „Modernizarea sistemului de preluare și de prelucrare constituie o acțiune obligatorie datorită volumului mare de materiale manipulate* * 3 4 * — afirmă interlocutorul. Un rezultat al acestei preocupări a colectivului de specialiști de aici este noul atelier creat pentru lucrări de reparații și modernizări la utilaje de prelucrări pentru toată țara. O inițiativă bună, desigur. Eforturile de modernizare se simt si în activitatea punctelor de colectare a materialelor refolosibile de la pouulatie.
INIȚIATIVE EFICIENTE. Cu mal mult timp in urmă a avut loc o discuție în legătură cu locul de amplasare a punctelor de colectare. Unii optau ca ele să fie amplasata în spatele blocurilor, cit mai dosnic. Comitetul executiv al consiliului popular județean a optat pentru amplasarea acestora la vedere, în fata blocurilor de locuințe, și nu în spatele acestora, in puncte aglomerate, intens circulate. Și, pentru a crea un exemplu concret, toate dotările punctelor de colectare din Galați. Tecuci, Tg, Bujor, Berești, Tulucești etc. au fost amenajate din... materiale refolosibile. Ele se încadrează in peisajul străzii, al cartierului respectiv, for- mind mici ansambluri de chioșcuri și conteinere funcționale șl estetice, 

pe care sînt înscrise chemări adresate cetățenilor privind avantajele colectării și predării șortate a materialelor.
ACTUALITATEA SPORTIVĂ

FOTBAL. Una dintre partidele celei de-a XIII-a etape a diviziei A de fotbal va avea loc astăzi, de la ora 14, la Pitești : F.C- Argeș — Victoria București. (Argeșenii ocupă actualmente locul 13 in clasament, iar bucureștenil — locul 3). Celelalte meciuri sint programate sim- bătă, 19 noiembrie : F.C. Inter Sibiu (6) — F.C. Bihor (17), Rapid București (16) — S.C. Bacău (14), Universitatea Cluj-Napoca (7) —F.C. Farul (9), Sportul studențesc București (15) — Oțelul (12), Corvi- nul Hunedoara (11) — Flacăra (4), Dinamo București (1) — A.S.A. Tg. Mureș (18), F.C. Olt (8) — F.C.M. Brașov (10), Universitatea Craiova (5) — Steaua (2).
ȘAH. în runda a doua a Olimpiadei de șah, ce se desfășoară Ia Salonic, s-au înregistrat următoarele rezultate : feminin : România—Danemarca 3—0 ; Cuba—Venezuela 3—0 ; U.R.S.S.—Bulgaria 2—0 (1) ;Ungaria—Franța 3—0 ; Argentina- Anglia 1—1 (1) ; Cehoslovacia—Elveția 2—1 ; R.P. Chineză—Suedia 2,5—0,5 ; Polonia — Olanda 2.5—0,5 ; S.U.A.—Canada 1—1 (1) ; Spania— Indonezia 2,5—0,5 ; Grecia—Țara Galilor 3—0 ; masculin : România— Noua Zeelandă 3—0 (1) ; U.R.S.S.— Filipine 3—1 ; Polonia—Singapore2—2 ; S.U.A.—R.P. Chineză 1,5—1,5 (1) ; Cuba—Austria 2,5—0,5 (1) ; Cehoslovacia—Columbia 3—l r Bulgaria—Brazilia 1,5—1,5 (1) ; R.D. Ger

în cuvîntarea de răspuns a președintelui Nicolae Ceaușescu sînt relevate relațiile de prietenie și colaborare româno-malteze, care se dezvoltă în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor la cel mai înalt nivel, subliniindu-se, totodată, posibilitățile existente pentru amplificarea, în continuare, a acestor raporturi, pe plan politic, economic, cultural și in alte sfere de activitate, în interesul reciproc al celor două țări și popoare, al sporirii contribuției lor la cauza Înțelegerii, cooperării și păcii în lume.în cuvintare se apreciază că, în condițiile actuale, cînd situația internațională continuă să rămînă deosebit de contradictorie și complexă, problema fundamentală a epocii contemporane o reprezintă oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, și trecerea la măsuri

Cetățenii veniti la punctul de colectare „Șiderurgiștilor", din cartierul Țiglina II, citesc pe conteiner că „O tonă de fier vechi economisește două tone de minereuri și o tonă de eărbune”. Achizitorul-recepționer, Mariana Tene, ca și șecepționerii din alte puncte de colectare modernizate folosesc metode variate de stimulare a cetățenilor în acțiunea de colectare, între care vînzarea unor rechizite școlare șl a altor produse realizate din materiale refolosibile. Să mai menționăm că. in aceiași scop, al stimulării acțiunii de colectare a materialelor refolosibile, consiliul popular județean a tipărit mii
Cîteva constatari 

din județul Galați 

de dezarmare, de asigurare a dreptului popoarelor, al oamenilor la pace, la o viață liberă și demnă. Se relevă, de asemenea, că România acordă o mare însemnătate participării, în condiții de deplină egalitate, a tuturor țărilor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, la soluționarea problemelor ce confruntă în prezent omenirea.Președintele Nicolae Ceaușescu a urat succes ambasadorului maltez în îndeplinirea misiunii încredințate șil-a  asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal. .La solemnitate și convorbirea care au avut loc cu acest prilej au participat Ioan Totu, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apostoiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

planul de colectare la materiale nemetalifere — hîrtie, cioburi de sticlă, textile — nu a fost realizat decît în proporții reduse.Aceleași discrepanțe în activitatea asociațiilor de locatari se constată si în orașul Tg Bujor. Faptul că la depozitele de gunoaie menajere apar mari cantități de hîrtie, sticle și diverse metale arată că cei ce economisesc sînt încă prea puțini, iar risipitori prea multi. Dar și un semn că eforturile unor consilii populare făcute pentru a organiza puncte de colectare nu sînt suficiente — mai ales dacă aceste eforturi nu sînt însoțite de acțiuni practice în . rîndul cetățenilor, de intervenții educative urmărind ca acțiunea de colectare să aibă un caracter continuu, ca fiecare cetățean să o considere ca o datorie importantă, ca fiecare asociație de locatari să antreneze cetățenii la colectarea materialelor recuperabile.
UN ADEVĂR IGNORATl PUȚIN 

CITE PUȚIN SE ADUNĂ MULT. Dacă acțiunile de colectare a materialelor refolosibile din marile întreprinderi și unități economice șint bine organizate, nu același lucru se poate spune despre unitățile mai mici și dispersate, CU deosebire în mediul rural. Or, tocmai la sate distanțele mari implică eforturi sporite in colectarea si transportul materialelor. Și în aceste condiții se poate face mai mult. O demonstrează exPer>ența dintr-un sir de comune — Tulucești, Piseu, Llești, Schelă, Scîntetești șl altele — unde consiliile populare organizează, deopotrivă, acțiuni periodice și eu caracter permanent, menite să stimuleze sătenii în colectarea materialelor din gospodăriile proprii și din unitățile socialiste de pe raza localităților respective. La Tulucești, munca de colectare a fost încredințată unul om cu autoritate, bun organizator. lacomi Giusepe, vicepreședinte al consiliului popular comunal. Cetățenii ce vin la sediul consiliului popular cu diferite treburi trec pe Ungă punctul de colectare alăturat, eontelnerele și afișele sugestive reamlntindu-le de fiecare dată ceea ce au de făcut. Aiei s-au colectat patru tone fier vechi și cinci tone cioburi de sticlă, sute de kilograme de metale neferoase și hîrtie.In schimb, consiliile populare din Bălăbănești, Brăhășești, Jorăști, Rediu. Cuca. Oancea, în 10c de materiale refolosibile oferă... justificări. Cum este posibil ca intr-o comună cu peste patru mii de locuitori, cum este Brăhășești, într-un an întreg șă se colecteze doar cîteva țone de fier vechi în loc de 75 tone prevăzute 7 Realitatea este că. sub diferite pretexte, unele consilii populare uită că printre îndatoririle lor permanente se numără si îndeplinirea planurilor de colectare a materialelor refolosibile.Ca o concluzie a raidului nostru șe impune creșterea răspunderii consiliilor populare pentru mobilizarea cetățenilor la colectarea materialelor refolosibile. Cu atît mai mult cu cit în numeroase localități ale județului există multe experiențe bune. Ele trebuie popularizate, generalizate și aplicate cit mai larg. Iar aceasta trebuie să stea mai mult în atenția Consiliului popular județean Galați.
C. BORDEIANU

HANDBAL. Competiția internațională feminină de handbal „Cupa polară” s-a încheiat la Oslo cu victoria selecționatei Norvegiei (6 puncte), urmată in clasamentul final de echipele R.F. Germania (4 puncte), Danemarcei (2 puncte) și Norvegiei (B) — zero puncte. în ultima zi a turneului : Norvegia—R-F. Germania 28—18 (16—8) ; Danemarca—Norvegia (B) 27-14 (13—4).
BOB. Concursul internațional de bob — 2 persoane desfășurat pe pîrtia de la Winterberg a fost cîști- gat de echipajul R.D. Germane (Wolfgang Hoppe — Bogdan Musiol) înregistrat în patru manșe cu timpul de 3’49”33/100. Pe locul secund s-a clasat echipajul Elveției (3’49”41/100).
TENIS DE MASĂ • „Turneul campionilor” la tenis de masă masculin se va desfășura între 24 și 26 noiembrie la Barcelona, cu participarea celor mai buni 12 jucători din lume. Printre cei ce-și vor disputa trofeul se numără .Tiang Jialiang, Teng Yi (R.P. Chineză). Mikael Appelgren, Erik Lindh (Suedia). Andrei Mazunov (U.R.S.S.) și Leszek Kucharski (Polonia). • La Helsinki s-a desfășurat campionatul european de tenis de masă rezervat roboților. Pe locul întîi s-a clasat robotul finlandez „Birokrat”, care l-a întrecut în finală cu 2—1 pe robotul britanic „Sportsman”.

REPORTAJE • NOTE • INFOR MA TU
HARGHITA : Sarcinile la export îndeplinite exemplarRealizarea ritmică la înalți parametri calitativi a tuturor produselor destinate exportului, în conformitate cu indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, constituie una din preocupările de prim ordin ale tuturor colectivelor de muncă din industria județului Harghita. în acest scop, în unități precum întreprinderea de tractoare, întreprinderea de tricotaje și întreprinderea Filatura de lină pieptănată din Miercurea-Ciuc, întreprinderea de confecții din Odorhel, întreprinderea de stofe de mobilă din Gheorgheni, întreprinderea de tricotaje din Toplița, întreprinderea forestieră de exploatare și transport Harghita, în unități de prelucrare a lemnului și altele, au fost întreprinse, sub directa îndrumare a comitetului județean de partid, noi măsuri teh- nico-organizatorice pentru pregătirea din vreme a fabricației, înnoirea și modernizarea produselor, creșterea competitivității lor. Ca urmare, la începutul acestei luni, toate .cele 28 unități economice ale

SIMERIA : In sprijinul constructorilorCblectivul de oameni ai muncii de la intreprinderea „Marmu- ra“-Simeria desfășoară larg întrecerea socialistă pentru înfăptuirea ritmică a prevederilor de plan și realizarea unor produse de bună, calitate. Punând un accent deosebit pe continua modernizare a proceselor de producție, organizarea superioară a muncii în toate schimburile, menținerea la fiecare loc de muncă a unui climat anga-
BASCOV-ARGEȘ : înnoiri social-edilitare

i ’ -
• •

Poartă de intrare în municipiul Pitești, comuna Bascov cunoaște o puternică dezvoltare și modernizare economică șt urbanistică. Pină acum, aici au fost construite 18 blocuri, la parterul cărora se 
Pe Cerna in sus, unde a reintinerit Orșova

(Urmare din pag. I)rene prin secolul XIV... „Așa este — spune si Constantin Negulescu. primarul Orșovei ; două coordonate definesc orașul nostru și. de ce să nu recunoaștem, mereu le amintim cu mare mîndrie : este una dintre cele mai vechi așezări românești. este cel mai tînăr oraș al României I Natura l-a înzestrat cu tot ce se poate mai frumos munți, dealuri, ape. iar oamenii. SUDUSi acelui examen de viată care a fost strămutarea unei așezări, nu numai că l-au trecut c» bărbăție, dar și-au dezvăluit firea dîrză. caracterul. tenacitatea, intransigenta. Și toate se lasă descoperite stră- bătlnd faleza, dind o raită pe insulă. unde se adună pescărușii, sus pe dealul Align sau pe străzile cu vile, intllnind orsovenii în ceasurile lor de odihnă sau la muncă, în unitățile noastre. Pentru că fiecare metru de oraș înseamnă nou, istorie de azi, viața fiecăruia dintre noi si. firesc, a tuturor laolaltă”.Metru eu metru. Pe verticală, pe orizontală, noul este la vedere. Privim intreg amfiteatrul așezării, privind blocurile (in oare se numără peste 3 400 de apartamente), vilele cochete, ornamentate cu motive dacice sau. la fațadă, avînd coloane de tip roman, scări exterioare. Privim faleza, pină in capăt. unde se profilează moderna bază nautică (clima e mediteraneană, lacul nu îngheață 1). Dar centrul civic tn care ființează laolaltă și casa de cultură, și cinematograful „Dunărea”, și liceul „Ștefan Plavăț” 1 Unde afișele te invită la o seară de teatru în compania unei echipe băimărene. la o serie de filme „mari”, insemnind cultură cinematografică, la un program propus de clubul „Femina”, la o dezbatere cetățenească despre înfrumusețarea orașului, urmărind tot metru cu metru (străzi, balcoane, amplasarea arbuștilor ornamentali, șerpuitorul drum către complexul turistic etc.) ce se poate face util, cu bun gust. Este interesant de știut că orașul a fost proiectat pentru 10 000 de locuitori, iar acum Orșova numără o populație de peste 16 000 1 Viața nu stă in loc. înaintează 1 Nu este lipsit de interes faptul că în cele patru principale zone industriale există cinci unități republicane si alte cîteva locale care realizează o producție de peste 5 ori mai mare decit cea din Orșova veche 1 Iar, dacă vorbim de platforme industriale. nu putem să nu notăm depășirile de olan pe primele nouă

cinema 

județului cu sarcini la export și-au realizat integral producția fată de contractele scadente, producind totodată suplimentar, în baza comenzilor partenerilor externi, produse în valoare de peste 82 milioane ]ei. De asemenea, în luna octombrie planul Ia export pe relația C.T.S. pc bază de declarații vamale a fost îndeplinit în proporție de 156 la sută, lichîdîndu-se însemnate stocuri nevămuite din producția lunilor anterioare. Să mai adăugăm la acestea preocuparea unui alt colectiv de muncă, cel al Fabricii de prefabricate din beton din Miercurea-Ciuc, de a ridica calitatea produselor sale la nivelul competitivității externe, luna octombrie fiind și prima lună in care a realizat producție pentru export, concretizată în .produse livrate partenerilor de peste hotare în valoare de 272 090 lei. Oamenii muncii din industria harghiteană sînt hotărîți să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce le revin pe întregul an la export. (Nicolae Șandru).
jant, de ordine și disciplină, oamenii muncii de aici raportează realizarea, de la începutul anului și pînă în prezent, a peste 42 000 metri pătrați placaje din marmură și 3 300 metri pătrați dale mo- zaicate. în această perioadă, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse cu 15.6 lei. iar beneficiile planificate au fost depășite cu peste 23 la sută. (Sabin Cerbul.

află spatii comerciale și unități prestatoare de servicii către populație. (Gheorghe Cirstea).în fotografie : Noi construcții de locuințe.
luni, marcate de întreprinderea minieră (care asigură cuartul si beritonita — materii prime pentru industria metalurgică), de întreprinderea forestieră de exploatare Si transport (I.F.E.T.) cu o arie de activitate in patru județe, de secția mecanică sau cooperativa „Cerna”, că, in general, producțiâ-marfă industrială pe an a Orșovei înseamnă peste 909 milioane lei. iar investițiile. în 1988 — 115 milioane lei ! Ca pretutindeni, la Orșova se învață (doar sînt peste 4 200 de copil de toate virstele, și liceele „Ștefan Plavăț“ Și de marină au o excelentă carte de vizită) ; se fac cercetări (există Stațiunea de cercetări geografice care aparține de Universitatea bucureșteană, de numele căreia Se leagă lucrările unui simpozion științific de înaltă ținută) ; se construiește în continuare, se caută soluții pentru rezolvarea unor importante probleme din diverse compartimente, cum ar fi : valorificarea mai judicioasă a potențialului turistic, calificarea tineretului pentru unitățile economice ale orașului, chiar in liceele orsovene. extinderea unei fabrtci de sucuri naturale, extinderea canalizării. construirea unor noi stații de epurare, noi locuri de muncă pentru femei...Evenimente la zi 7 Orșova, deci, si evenimentele ei de ultimă oră. La întreprinderea textilă „Cazane” (fabrică nouă, inaugurată în ’65, dar cu tradiție centenară), unde export (pinză din bumbac) înseamnă și cea mai mare parte din producție. tocmai se monta un nou lot de 16 mașini de țesut (mașini neconventionale. cu microsuveică. avind toate mecanismele in baia de ulei, o fiabilitate ridicată), care sînt mult mai silențioase fată de cele vechi, care au un randament superior și prin care se va obține un șpor de capacitate de 750 000 metri pătrati. A- ceasta presupune, fără îndoială, multe alte schimbări. Pentru că este vorba, după cum ne explică inginerul-șef Grigore Mihail, de policalificarea muncitorilor, de e- liminarea unor faze de, execuție, de redistribuirea personalului către locurile de Producție, schimbarea fluxului de producție, de cîte și mai cîte... Este. aiei. un colectiv tînăr. toate investițiile din cincinalul actual (peste 100 milioane lei) au fost puse în funcțiune cu forte proprii» Sînt cunoscute, de a- semenea. preocupările deosebite privind creația tehnico-ștlintifică (tocmai cîștigaseră etapa unui con

(11 03 72) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15; 17; 19 
e Sub semnul dragostei : LUMINA 
(14 74 16) •— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Vocație de detectiv : SALA MICA 
A PALATULUI - 17,15; 19,30, ARTA 
(21 31 86)— 9; 11; 13; 15; 17; 19
® Anul soarelui liniștit : PATRIA 
(11 88 25) - 9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,15
• O anchetă ciudată : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
& Mesagerul invincibil : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11; 13; 15; 17; 19

Misiune specială : FEROVIAR 
(5b 51 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19 
© Transport secret : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
CULTURAL (83 50 13) — 8,45; 10,45;
13; 15; 17,15; 19,15
® Alo, aterizează străbunica: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Dragonul alb î VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19
£ Gheața verde : MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19

MUREȘ : Apartamente 
noi pentru oamenii munciiConstructorii mureșeni de locuințe au înscris noi fapte de muncă în cronica întrecerii socialiste. Astfel. ca urmare a organizării din timp a amplasamentelor noilor locuințe, folosirii la parametrii superiori a mașinilor și mijloacelor tehnice din dotare și utilizării pe scară largă a unor materiale de construcții locale, ei au realizat și pus ia dispoziția oamenilor muncii, în perioada care a trecut din acest an. 1 588 de apartamente, precum si alte obiective social-culturale și edilitare. Cele mai multe blocuri au fost construite in municipiile Tirgu Mureș si Sighișoara, in orașele Reghin, Tîrnăveni, Luduș și Sovata. tn prezent, constructorii mureșeni depun eforturi susținute pentru finalizarea înainte de termen a tuturor celor 905 apartamente care au mai rămas din planul pe aoest an. majoritatea aflîndu-se în stadii avansate de execuție. Totodată, în vederea asigurării în timp util a unui larg front de lucru pentru iarnă, ei au început lucrările la primele 557 apartamente din planul pe anul viitor. Este de remarcat că. în aoest an. localitățile rurale ale județului și-au îmbogățit zestrea edilitară cu 416 apartamente. urmînd ca pină la finele anului la dispoziția specialiștilor de la sate să fie puse alte 244 de apartamente. (Gheorghe Giurgiu).
VRANCEA : Valorificarea 

resurselor localeContribuția Industriei mici din județul Vrancea la asigurarea fondului de marfă pentru unitățile comerciale a fost sugestiv ilustrată prin organizarea unei expoziții de produse la Focșani. Gama produselor prezentate de către unități ale cooperației meșteșugărești, als cooperativelor de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, ale cooperativelor agricole și întreprinderii județene de producție industrială și prestări de servicii a pus în evidentă preocupările pentru dezvoltarea acestui sector, urmare a valorificării resurselor locale, a materiilor prime și materialelor recuperabile și refolosibile. în prezent, ponderea producției mici în volumul producțiel-marfă a economiei județului ’s-a dublat fată de anul 1980. Expoziții organizată si schimbul de experiență intre unitățile producătoare, care a avut loc cu acest prilej, contribuie la amplificarea preocupărilor pentru creșterea aportului industriei miei la dezvoltarea economiei județului, la satisfacerea cerințelor populației. (Dan Dragu(escu).
curs Si se pregăteau de faza județeană) nu maj departe, exact la aceste mașini noi. rezolvînd adaptarea unui sistem ingenios de curățire eu aer comprimat. Pentru că tin milion de metri pătrați de țesătură „crudă”, lunar, nu-j chiar simplu de realizat, pentru că ter- cotul „Vucova”. drilul „Marvan”. sifonul — avind eticheta tesătoriei „Cazane” — trebuie să însemne neapărat calitate. Și imaginea acelei hale uriașe, în care sute și șute de mașini (vechi și noi) roboteau sacadat, era absolut definitorie pentru ritmul, pentru dinamica mupeii, pentru efortul, concentrarea sutelor de țesătoare, era simbolic», urmărind cum mecanismele moderne Ie eliminau pe cele depășite. Dar ce să mai vorbim de Șantierul naval, care din *70  face și construcții noi (șlepuri de 1 100 t, barje de 1 500 t, chiar acum asimilînd barje tip „Europa II”), construcțiile acestea constituind 80 la sută din producție... Șantierul naval Orșova, care lunar lansează trei șlepuri și o barjă, unde pe platformă se făceau ultimele pregătiri pentru lansarea unei barje de 1 500 tone (a șaptea în 1988, a 27-a din producția șantierului). Și cum Dunărea era liniștită, calmă, ziua, în general bună pentru o lansare, nimeni nu avea vreo îndoială că totul va merge strună. „Avem treabă pînă peste cap — spunea Costache Ne- gut. comandant de navă si comandantul portului Orșova. încărcăm cărbune pentru combinatul minier „Banat”, minereu de cupru pentru Baia Mare, asigurăm exportul cu îngrășăminte chimice pavele... Chiar asteaotă să fie descărcate. de nitrocalcar. vreo 9 vagoane. alte 4 vagoane cu pavele. 2 cu profile metalice, in timp ce se încarcă minereu de fier și produse lemnoase... Două șlepuri noi de 1 100 tone, producție a Șantierului naval Orșova, exact șlepurile 11 622 și 11 621, vor transporta, chiar pentru prima oară, nitrocalcar”.La Orșova, unde Cerna abia așteaptă întîlnirea cu Dunărea, unde cea din urmă spiță a Munților Mehedinți dă binețe coamelor calca- roase ale, Munților Almăjului, unde se adună Carnații si Balcanii, unde Boul este semnat pe fiecare metru pătrat, unde sufletul îti este cuprins de frumusețe, de respect pentru ritmul de astăzi, pentru contururile îndrăznețe ale Orșovei de mîine. Acolo unde, un oraș s-a născut din nou.

Smaranda OȚEANU

teatre
• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 18 ; (sala Amfi
teatru) : Beijing-ul și momentele sale 
de artă. Prezintă : Carmen Brad — 
17,3» ; (sala Atelier) : Ultimul set 
- 18
© Filarmonica „George Enescu” 
(15 88 75, șala Studio) : „Comori ca
merale” : Rahmanindv, Beethoven, 
Brahms. Liviu Prunaru — vioară, 
Diana Ligeti — violoncel, Valeria 
Rogacev — pian — 17 ; (Ateneul Ro
mân) : „Confluența artelor”. Muzicâ- 
Lltcratură-Plastică. Spectacol realizat 
de Cristina Vasiliu. „Arta orientală și 
ecourile ei ta cultura europeană” (II) 
- 18
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Vă
duva veselă — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”

Cronica zileiȚa București au început, marți, lucrările celei de-a IțXI-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale ro- mâno-ungare de colaborare economică și tehnico-științificâ.• Cele două delegații, conduse de tovărășii Ion Dincă, prim viceprim- ministru al guvernului, și Frigyes Berccz, ministrul industriei al R.P. Ungare, analizează stadiul actual al relațiilor economice bilaterale, acțiunile și măsurile ce trebuie întreprinse in vederea dozvoltării, in continuare, a colaborării economice româno-ungare pe multiple planuri, prin mai buna valorificare a posibilităților pe care le oferă economiile celor două țări, lărgirii și diversificării schimburilor reciproce de mărfuri,
★Ambasadorul R.p.D. Coreene la București, Zo Iăng Guiț, a organizat, marți, la ambasadă, o conferință de presa, in cadrul căreia a prezentat propunerile aprobate în ședința comună a Comitetului Popular Central, a Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme și a Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, propuneri menite să asigure premisele păcii în Peninsula Coreeană, în*  vederea realizării obiectivului reu- nifjcărli pașnice a patriei. In cadrul conferinței de presă a fost pus in evidență sprijinul permanent acordat de România socialistă cauzei reunifi- cării pașnice a Coreei.Au participat reprezentanți al Ministerului Afacerilor Externe și ai presei centrale. *Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Belgiei, ambasadorul acestei țări la București, Jan Koninckx, a oferit, marți, o recepție.Au luat parte membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, oameni de cultură si artă.Au fost, prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.
★Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a redobîndirii independentei Poloniei. Ia cinematograful „Studio” din Capitală a avut Ioc, marți, gala filmului din R.P. Polonă.Au participat membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Asociației cineaștilor, un numeros publie.Au fost prezenți Jerzy Wozniak, ambasadorul Poloniei la București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.

(Agerpres)

vremea
Institutul de meteorologie st hidrolo

gic comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 16 noiembrie, oț-a 20 19
noiembrie, ora 20, Jn tară : Vreme» va 
fi schimbătoare, eu ceru! variabil și 
rai înnorări mal accentuate spre sHr- 
șitul intervalului »n regiunile din nor
dul. centrul si estul tării. Vor eădea 
precipitații slabe. Izolate, sub formă de 
Ploaie, lanovttă șl ninsoare la îneepu- 
tul intervalului tn nerd-est, apoi ’ în 
regiunile nordice, centrele ș| estice. 
Vlntuț va sufla slab pină la moderat, 
eti ‘ unele tatfenslflcări thn sectorul n«r» 
dlc ln estul târli, în ultima zl. "sm, 
paraturile minime vor ft cuprinse in
tre minus 8 și plus 2 grade, mal rtdi- 
cate in ultima noapte tn vestul si sud- 
vestul țării, maximale sa vor situa In
tre zero și 10 grade, ușor mal ridicate 
!n a doua parte a intervalului tn svd- 
vestul șl sudul țării, Local, dimineața, 
pe va produce ceață. In București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu eerul 
variabil. Vlntu! va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime ver fi 
cuprinse tntre minus 3 grade și plus 
un grad, cele maxime tntre Ș ș( 9 
grade. Dimineața se va produce ceată 
slabă,

Obiecte utile 
în orice gospodărieCei care nu și-au înzestrat gospodăria cu un AUTOMATIC sau un AUTOMATIC SUPER ișj pot procura aceste masin; de spălat rufe/ cu performante superioare de la orice magazin dțs stat din întreaga tară. Ei se poț convinge, „vă- zînd si făcind”. că avantajele uneia dintre cele două mașini de spălat sînt multiple. In primul rînd. consumul redus de energie, pe temeiul căruia »u fost concepute, reprezintă. s-o recunoaștem, un cistig bugetar. în al doilea rind. prin numărul mare de programe oe care le dețin — 12 nentru AUMOMATÎC si 16 pentru AUTOMATIC-SUPER Si. demn de reținut, tot dațorită acestor programe, este faptul că nu necesită nici o supraveghere în timpul operațiilor pe care le. efectuează : prespălare. spălare, limpezire. stoarce-e etc. Cu alte cuvinte, proprietarul ciștigă un timp prețios pe care-1 poate folosi in profesie. in educarea copiilor, in lec- turarea unei cărți interesante. Pentru că cele două tipuri de mașini de spălat Înlocuiesc In întregime munca manuală, descurcindu-se. efi -ie. tDOrrlire* singure si foarteCu un design modern. în diverse palete coloristice. ușor de dispus in băi sau pe holuri, AUTOMATIC si AUTOMATIC-SUPER pot fi procurate din unitățile de orofil ale I.C.L. TEHNOMETAL, de la raioanele specializate ale unor mari magazine ale comerțului de stal din Capitală si din întreaga tară, însoțite. la cumpărare, de un Pliant cu instrucțiuni de folosire, pare trebuie respectate riguros oentru a le asigura longevitatea deținătorii lor pot beneficia. în perioadele de garanție si post-gg- rant’e. de sprijinul reprezentantelor tehnice ale întreprinderii mecanice Cugir aflate în orașele de reședință ale tării. (Maria Cuibuș).

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ncinsemnații — 18 ; (la Casa de cul
tură a M.A.I.) : Clinele grădinarului
— 18,30
• Teatru! Foarte Mic (14 09 05) : Joc
ciudat, după scăpătat — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 18
• Teatrul „Mottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Floarea de cactus — 13
■ Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Regele Lear — 18 : (foaier) : 
Pasărea măiastră — Maria Tănase — 
18,30
■ Teatrul satirie-muztcal „C. Tănase” 
(sala Savoy) : Tempo, tempo — 18
A Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9 ; Muzi
canții veseli — 15
■ Teatrul „Țăndărică” (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade
— 15 : (sala Cosmonauțllor, 11 12 04) : 
O fetiță mai cu moț — 10
• Circul București (10 41 95) : Mara
tonul circului — 18,30
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TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.

t

Cu principialitate și fermitate 
pentru eliminarea germenilor 

încordării si conflictelor
5Una din ideile centrale subliniate in Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R., reafirmată cu putere în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, este necesitatea intensificării eforturilor tuturor statelor pentru eliminarea pericolului de război, a factorilor de încordare, pentru edificarea unei lumi în care popoarele să trăiască și să se dezvolte liber, într-un climat de destin- • dere și Încredere reciprocă, de securitate și pace.In concordantă cu această orien- ' tare principială. România, președintele Nicolae Ceaușescu au acordat o prioritate absolută eliminării factorilor materiali de purtare a războiului, acționînd pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind a dezarmării nucleare, pentru reducerea armelor convenționale și a cheltuielilor militare. Totodată, în concepția țării noastre, asigurarea unui climat de încredere și colaborare între state presupune, deopotrivă, și eli- fninarea factorilor spirituali ai animozităților și conflictelor, de natură să provoace, să întrețină și să agraveze stările de încordare. A acționa in mod real și eficace pentru edificarea unei păci durabile înseamnă a acționa în ambele aceste direcții — așa cum face România socialistă.

i l

1 
ii F
■ In interesul păcii, al bunei 
înțelegeri. Evoluția din ultimul' timp a evenimentelor de pe arena mondială confirlnă pe deplin justețea . acestor orientări ale partidului și c statului nostru. După cum este cunoscut, în ultima vremei registrat ' încheierea! ghidarea _____ ______i rază medie și mai scurtă de ac- I țiune, inițierea de negocieri pentru ; soluționarea pe cale pașnică a unor ! conflicte locale. Dar este o realitate I că pacea, buna conviețuire intre 

I state și popoare continuă să fie ame- ’ nințate de numeroși factori. Conti- < nuă cursa înarmărilor, tratativele 1 pentru stingerea unor focare avan- i sează lent și greu, în diverse zone ' ale lumii se mai mențin o serie de conflicte ; de o gravitate deosebită este perpetuarea subdezvoltării, a- dincirea prăpastiei dintre țările bogate și cele sărace, creșterea decalajelor economice constituind nu numai o flagrantă inegalitate, ci și o sursă de încordare in relațiile internaționale.

în ultima vreme s-au în- unii pași pozitivi — ca tratatului rachetelor privind, li- nucleare Cil

în același timp, se mai mențin și «Iți factori — subiectivi — de încordare și tensiune, adeseori moșteniri ale trecutului, ale unei*  istorii zbuciumate. între aceștia se Înscriu manifestările . șoviniste, ra- siste și altele de aceeași na- ' tură, avînd aceeași trăsătură co- i mună — ura față de om, și urmărind i aceleași țeluri — învrăjbirea intre , popoare, dominația asupra altora, 
; negarea dreptului popoarelor de a-și făuri viața așa cum doresc. Tocmai pornind de la caracterul profund ; nociv al unor asemenea fenomene, ■ de la perpetuarea sau chiar. în unele cazuri, proliferarea lor. România a propus la actuala sesiune a Adunării ( Generale a O.N.U. un punct distinct privind necesitatea combaterii unor , asemenea manifestări și a educării popoarelor, a tinerei generații, in spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare.
{ Lecții de neuitat ale isto
riei Temeiurile profunde ale pozițiilor afirmate în Tezele pentru ple-' nara C.C. al P.C.R., ale acțiunilor României pentru eradicarea unor asemenea fenomene nocive sînt evidențiate de însăși experiența istoriei. Este o realitate că secole de-a rîn- dul asemenea mentalități obscurantiste au jucat rolul de „germeni spirituali'" ai războiului ; diverse ideologii reacționare, șoviniste, rasis-• te au determinat nenumărate războaie ori au slujit ca „motivare"" a acestora — cum a fost cazul atîtor , conflicte purtate sub flamurile fanatismului și intoleranței reli- , gioase, al atîtor persecuții, masacre și pogromuri, avînd, in i pofida unor substraturi diferite, același rezultat : sute de mii și milioane de victime, imense pagube materiale, blocarea pe perioade îndelungate a progresului economic și4 social. Și, desigur, ar fi greșit să se ț considere că acesta a constituit un

fenomen specific doar epocii medievale sau unui trecut și mai îndepărtat ; după secole de la „noaptea sl'întului Bartolomeu"", de la masacrarea hughenoțllor chiar și astăzi asemenea factori joacă un mare — un mare și nefast — rol în vărsările de singe și conflictele din Irlanda de Nord, din Liban, din Orientul Mijlociu, în tensiunile interne înregistrate în alte state.Fapt este că, după constituirea statelor naționale, alimentat de clasele exploatatoare, naționalismul burghez, cunoscind forme din cele mai exacerbate, a alimentat fenomene de . tensiune și încordare, conflictele între țări — cea mai brutală expresie a șovinismului și rasismului constituind-o fascismul. Subaprecierea pericolului „ciumei brune"", toleranța manifestată în faza inițială față de hitlerism a fost plătită de omenire cu milioane și milioane de victime — nu numai din rîndul națiunilor si popoarelor ne care fasciștii voiau să le „extirpe de pe fața pămîntului"", ci și cu milioanele de victime din rîndul poporului german însuși, ca și ale popoarelor' care au luptat pentru distrugerea cancerului nazist. Această tragică experiență a arătat, o dată mai mult, că rasismul, șovinismul, antisemitismul sînt dușmanii cei mai înverșunați ai tuturor popoarelor, inclusiv ai poporului în rîndurile căruia sînt propagate. în numele" șovinismului și urii de rasă, hitleriștii au dus națiunea germană în pragul catastrofei ; la rindul lor, marionetele naziștilor — quislingii norvegieni, cetnicii, ustașii, horthyștii și szafa- siștii, legionarii — s-au dovedit cei mai înverșunați dușmani ai propriilor țări. pe care le-au oferit jafului hitlerist și le-au împins la dezmembrare, ai propriei națiuni și propriilor popoare pe care le-au aservit Germaniei fasciste și le-au transformat în „carne" de tun“ a acesteia.Desigur. zdrobirea Germaniei hitleriste și a aliațilqr ei fideli a dat o grea lovitură ideologiei fasciste, șovine și rasiste, dar n-a însemnat și lichidarea ei definitivă — asa cum arată recrudescența unor grupări neonaziste în R.F.G., a diferite formațiuni neofasciste, de extremă dreaptă, în țări ca Italia, Franța, Spania. Fapt este că în ultimele decenii, în diverse țări, au ridicat din nou capul grupări sau organizații propovăduitoare ale șovinismului și rasismului, revizionismului și iredentismului. în diferite țări occidentale iau amploare xenofobia, manifestările urii de rasă, îndeosebi împotriva imigranților. Expresia cea mai virulentă a rasismului o reprezintă, desigur, politica de.apartheid din Africa de Sud, care dovedește încă o dată relația directă dintre rasism și război.» dintre represiunile sîngenoase pe plan intern si provocarea de tensiuni și agresiuni în exterior.
Obligație fată de comu

nitatea internațională. Nece’ sitatea stringentă cu care se impune excluderea cu desăvîrsire a acestor practici decurge din înseși consecințele nefaste ale acestora asupra întregului climat internațional. Realitatea este că un stat care dorește cu adevărat pacea și buna conviețuire, relații normale cu alte state trebuie să acționeze nu numai pentru obiective generale ca înfăptuirea dezarmării, reducerea armamentelor etc., dar și pentru curmarea cu fermitate pe teritoriul său a oricăror manifestări șoviniste, rasiste, de natură să ducă la învrăjbirea între popoare, abținîndu-se de Ia sprijinirea și cu atît mai mult de Ia instigarea la asemenea acțiuni. A nu admite asemenea manifestări nu este o problemă de „bunăvoință" sau facultativă, ci o obligație — o obligație atît față de comunitatea internațională, cît și față de prooriul popor. Și, dimpotrivă, a „închide ochii'", a tolera sau, cu atît mai grav, a patrona asemenea manifestări înseamnă asumarea unor răspunderi din cfele mai serioase pentru consecințele nefaste, destabilizatoare și incontrolabile ale acestora, pentru înveninarea climatului politic pe plan local și general.Tezele din aprilie evidențiază cu putere că cheia de boltă a păcii si destinderii în lume o reprezintă respectarea principiilor noi de relații între state — respectarea indepen

dentei și suveranității naționale a fiecărui stat, egalitatea deplină în drepturi, avantajul reciproc, neamestecul in treburile interne, nerecurge- rea la forță Și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului inalienabil și imprescriptibil al fiecărui popor de a fi stăpin ne destinele sale. Or. si din acest piinct de vedere, șovinismul, rasismul, ca factori de învrăjbire și încordare, reprezintă tot atîtea negări nedisimu- late ale acestor principii, ale aspirațiilor spre dezvoltare liberă, independentă ale popoarelor. Șovinismul, rasismul, cu corolarul ..raselor sune- rioare"" si „raselor inferioare"", constituie motivațiile ideologice pentru a nega altor popoare dreptul la independentă si suveranitate, pentru a disprețui egalitatea în drepturi, pentru a se aroga poziții de superioritate. de ne care să se prescrie altora „rețete1" și să se dea „lecții", să se încerce impunerea de „modele". Combaterea șovinismului nu este o problemă cu caracter scolastic ; naționalismul, șovinismul, rasismul nu sînt „concepte teoretice abstracte"", ci manifestări politice îndreptate în mod concret împotriva unor națiuni, popoare, state, forme de expresie ale ostilității față de acestea.
Necesitatea unor acțiuni 

principiale, consecvente. Așa cum este cunoscut, un rol de pjrim ordin în promovarea noilor principii de relații între state revine țărilor socialiste, chemate, prin însăși natura orînduirii lor, să acționeze consecvent pentru promovarea unor raporturi interstatale superioare, socialismul avînd ca misiune istorică atît lichidarea exploatării. cit si realizarea unei păci trainice. edificarea unor relații de prietenie si stimă între toate popoarele. Ca orînduire promotoare a păcii, socialismul este chemat să dea un triplu exemplu : un exemplu de acțiune fermă pentru înfăptuirea dezarmării, pentru o lume fără arme J un exemplu de neîngăduință față de manifestările șoviniste, rasis- te — lăsate moștenire sau propagate de orînduirile bazate pe clase antagoniste și pe exploatare — de natură să provoace disensiuni și animozități între popoare ; , un exemplu de educare a popoarelor în spiritul prieteniei, solidarității, înțelegerii și apropierii între toate națiunile lumii.Râspunzind unor asemenea cerințe. Tezele pentru plenara C.C. al P.C.R. pun un accent deosebit pe toate aceste laturi complementare. Astfel,- în Teze se subliniază poziția categorică a partidului nostru de combatere a oricăror concepții Șoviniste, rasiste, evidehțiindu-se importanța factorilor politico-educa- tivi, preocuparea de a se asigura educarea întregului popor in spiritul frăției si solidarității. „Să dezvoltăm continuu spiritul de colaborare si so- lidaritate‘intcrnațională. de prietenie cu popoarele țărilor socialiste, eu oamenii muncii de pretutindeni, cu toate forțele care se pronunță pentru pace, pentru progres. pentru independentă si libertatea fiecărui po- por“ — se arată în Teze.lnscriindu-se pe coordonatele Tezelor din aprilie, ideea educării popoarelor, a tinerei generații în spiritul respectului reciproc, al colaborării prietenești între toate națiunile are o deosebită importanță practică. Și, desigur, ar fi in interesul tuturor statelor ca mijloacele de informare în- masă să-si îndeplinească misiunea .într-un mod responsabil, să combată cu perseverentă si fermitate rasismul, apartheidul, șovinismul și alte manifestări care provoacă discordie între state, să. contribuie astfel la promovarea încrederii, respectului reciproc intre popoare.Sînt poziții si propuneri concrete, constructive, raționale, care, alături de cele privind înfăptuirea dezarmării. eliminarea politicii de forță și dictat, lichidarea subdezvoltării si făurirea unei noi ordini' economice internaționale. creșterea rolului O.N.U. etc., alcătuiesc un tot unitar, , se află într-o legătură organică, în- scriindu-se ca o contribuție majoră la cauza păcii, înțelegerii și conlucrării fructuoase între toate națiunile lumii.
N. PLOPEANU 
C. NICULESCU

^AGENȚIILE de PRESA
- pe scurt

PRIMIRE. Președintele R.P. Chi- j neze, Yang Shângkun, a primit, la Beijing, delegația Adunării Repu- Iblicii din Portugalia, condusă de președintele forului legislativ portughez, Victor Crespo. S-a reldvat, Icu acest prilej, importanța contactelor dintre reprezentanții guvernelor și partidelor celor două țări pentru promovarea cooperării bila- 
I Târâie' în domeniul economic, teh- nico-științific și cultural — informează agenția China Nouă.

CONVORBIRI. La Tripoli au avut 1 loc convorbiri între conducătorul 
I Marii Revoluții de la 1 Septembrie. a Marii Jamahirii Arabe Libiene Populare Socialiste, Moammer Al- Kadhafi, și primul-ministru al Su- 
I danului, Sadiq El Mahdi. într-o declarație făcută presei la sosirea în capitala libiană, premierul su- 
I danez a arătat că vizita are drept scop examinarea unor probleme legate în special de relațiile bilaterale și situația din Sudan.

ALEGERI ÎN PAKISTAN. TnPakistan au loc, azi, alegeri gene- ■ rale pentru desemnarea reprezen

tanților în Adunarea Națională, iar la 19 noiembrie, alegeri pentru cele patru adunări provinciale ale țării. Noul guvern federal, emanat din scrutinul electoral, ar urma — după cum a declarat ministrul pakistanez al justiției și problemelor parlamentare — să-și preia funcția în prima săptămînă a lunii decembrie.
REUNIUNE. La Cairo au început marți lucrările reuniunii Consiliului general al Internaționalei Socialiste și Democrate Africane. Timp de două zile, delegațiile participante, reprezentînd 40 de partide din 11 țări africane, precum șl alte delegații cu statut de observator, vor dezbate o serie de probleme politice’ și economice care privesc continentul african. Cu a- cest prilej a luat cuvîntul președintele Egiptului, Hosni Mubarak.
DIALOG. .Luînd cuvîntul în cadrul unor dezbateri parlamentare, ministrul de externe al Turciei, Mesut Yilmaz, a declarat că dialogul dintre Turcia și Grecia va continua, în spiritul înțelegerilor con

venite la Davos între prim-miniș- trii din cele două țări.
VIZITA LA TEHERAN. Ministrul de externe pakistanez, Yakub Khan, și-a încheiat vizita oficială efectuată la Teheran. în cadrul convorbirilor cu oficialitățile iraniene au fost examinate căile de extindere a relațiilor bilaterale și situația din zona Golfului. într-un interviu, Yakub Khan a declarat eg discuțiile au fost fructuoase, accentul principal fiind pus pe consultările în probleme regionale, informează agenția I.R.N.A.

DEFICITUL BUGETAR AL S.U.A. a fost de 155,1 miliarde dolari in anul fiscal 1988 (încheiat la 30 septembrie), cu 3,6 la sută mai mare față de pasivul exercițiului financiar precedent. Cele mai importante categorii de cheltuieli care au contribuit la acest deficit au fost alocațiile militare, precizează agenția - China Nouă. Bugetul militar s-ă ridicat, anul trecut, la 281,9 miliarde dolari, fiind cu 2,9 la sută mai mare decît în anul precedent.
DECLARAȚIE. Alianța forțelor democratice chiliene „Stingă Unită" a cerut, într-o ; declarație, punerea imediată în libertate a militantului comunist Jorge Montes, fost senator — transmite agenția I.P.S. Documentul menționează că arestarea cu

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA DE LA DELHI 

„Spre o lume fără arme nucleare, 
lipsită de violență"NEW DELHI 15 (Agerpres). — La New Delhi se desfășoară lucrările conferinței internaționale, care are loc sub deviza „Spre o lume fără arme nucleare, lipsită de violență"", la care participă reprezentanți din mai multe țări de pe toate continentele.In intervenția sa, primul-ministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a subliniat necesitatea ca Tratatul sovieto-ame- rican privind lichidarea rachetelor cu rază medie și mai scurtă de ac

țiune să fie urmat de noi pași con- creți pe calea dezarmării. El s-a pronunțat în favoarea interzicerii imediate a experiențelor cu arme atomice și pentru prevenirea extinderii cursei înarmărilor in spațiul cosmic. Totodată, premierul indian a declarat că doctrina așa-numitei „descurajări nucleare" trebuie să fie înlocuită cu un sistem cuprinzător de securitate, stabilit sub auspiciile Națiunilor Unite.
O.N.U. se pronunță pentru crearea unei zone 
a păcii și cooperării in Atlanticul de SudNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat cu 144 de voturi pentru, unul contra (S.U.A.) o rezoluție in care cheamă la instituirea unei zone a păcii și cooperării în Atlanticul de Sud. Prezentat "de reprezentantul

Braziliei în numele unui mare grup de țări latino-americane și africane, documentul cere tuturor statelor să se abțină de la orice fel de acțiuni care ar putea crea tensiune și duce la conflicte în regiune.
Prioritatea securității și dezarmării

relevată de ministrul belgian al apărăriiBRUXELLES 15 (Agerpres). — Belgia consideră că elaborarea cit mai rapidă a unui concept global al N.A.T.O. cu privire la securitate și dezarmare trebuie să aibă prioritate absolută asupra oricărei. modernizări a armelor nucleare cu rază scurtă de acțiune — a relevat ministrul belgian al apărării, Guy Coeme, într-un
interviu acordat ziarului „Le Libre Belgique", citat de agenția A.D.N. El a adăugat că țara sa nu-și va asuma nici un angajament atît timp cit nu există o concepție clară a Alianței nord-atlantice cu privire la relația dintre necesitățile militare și diferitele negocieri de dezarmare in curs de desfășurare.

Opoziție față de planurile de creare a unor 
organe supranaționale în cadrul C.E.E.

O declarație a premierului britanicLONDRA 15 (Agerpres). — într-un interviu acordat publicației elene „Kathimerini", primul-ministru britanic, Margaret Thatcher, și-a exprimat dezacordul față de ideea creării unei federații de state (vest-) europene in cadrul C.E.E. După cum transmite agenția EFE, șeful guvernului britanic a afirmat că apartenența la C.E.E. trebuie să însemne cooperarea țărilor niembre în domenii în care acestea ar putea da mai bune rezultate, dar nu și o concentrare a puterii de decizie în

mina organelor supranaționale comunitare de la Bruxelles.MADRID 15 (Agerpres). — Președintele guvernului spaniol, Felipe Gonzalez, l-a primit, la Madrid, pe Jaques Poos, vicepreședinte și ministru de externe al Luxemburgului. După cum relevă agenția EFE, cu acest prilej au fost abordate, printre altele, perspectivele viitoarei reuniuni la nivel inalt a șefilor de stat și de guvern din Piața comună,' care va avea loc in luna decembrie, in Grecia.
Apel la soluționarea pașnică a problemei insulelor 

Falkland (Malvine)NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Secretarul generai al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a informat Adunarea Generală a O.N.U. că nu s-a reușit încă inițierea unui dialog constructiv între guvernele Marii Britanii și Argentinei prin care să poată fi găsită o soluție pașnică la confljctul privind viitorul insulelor "Talkland (Malvine). într-un raport prezentat Adunării Generale, Javier Perez de Cuellar relevă că guvernul Argentinei și-a afirmat constant dis

ponibilitatea de a îndeplini prevederile rezoluției Adunării Generale a O.N.U. pe această temă și de a începe convorbiri pentru rezolvarea problemelor în dispută. în schimb, guvernul britanic a propus ca problema suveranității arhipelagului să fie lăsată de o parte.In document este lansat un apel celof două țări de a-și concentra e- forturile în direcția realizării de progrese în rezolvarea conflictului.
Aniversarea partidului comuniștilor marocani

O alocuțiune a tovarășului AII YataIlABAT 15 (Agerpres). — într-o alocuțiune rostită la Casablanca, cu prilejul marcării a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Marocan, secretarul general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, Aii Yata, a arătat, între altele, că partidul, ca adept al socialismului științific, nu a "precupețit nici un efort pentru realizarea aspirațiilor clasei muncitoare marocane, a sprijinit lupta împotriva colonialismului,

dependenței și exploatării străine, informează agenția MAP. Vorbitorul a reafirmat, pe de altă parte, sprijinul față de lupta poporului palestinian vizind recunoașterea drepturilor sale legitime.întemeiat la 13 noiembrie 1943, Partidul Comunist Marocan și-a schimbat denumirea, în 1968, în Partidul Eliberării și Socialismului, iar in 1974 a devenit Partidul Progresului și Socialismului din Maroc.
Experiment cosmic

Lansarea și aterizarea navei spațiale sovietice „Burau"MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 15 noiembrie, in Uniunea Sovietică 
a fost experimentat cu succes com
plexul orbital „Energhia-Buran", 
format din racheta purtătoare „E- 
nerghia" si nava cosmică cu utili
zări multiple — „Buran". anunță a- 
genția T.Â.S.S. Lansarea a avut loc 
la ora 6,00 (ora Moscovei). La .47 
minute de la lansare, la altitudinea 
de 160 kilometri, a intrat în func
țiune instalația-motoare proprie a 
navei „Buran", care a plasat-o pe o 
orbită circumteresiră la 250 kilome
tri înălțime. După mai bine de trei 
ore de zbor și efectuarea a două 
rotații complete în jurul Terrei, 
nava cu utilizări multiple a aterizat

pe. o pistă special amenajată, la 12 
kilometri de cqsmodromul Baikonur, 
de unde fusese lansată.

In cadrul zborului în regim auto
mat, precizează T.A.S.S., au fost 
verificate agregatele și sistemele 
navei „Buran“.

Nava „Buran" este asemănătoare 
cu un avion de linie ; are lungimea 
de 36 metri, diametrul fuselajului 
— 5.6 metri și o deschidere a aripi
lor de 24 metri. Ea poate transporta 
pe orbită o încărcătură utilă de 30 
tone și poate reveni din Cosmos cu 
o încărcătură de 20 tone. Spre deo
sebire de naveta spațială americană ■ț- „Shuttle", nava „Buran" poate 
zbura și în regim nepilotat.

Hotărîri adoptate de Consiliul Național 
Palestinian in sesiunea de la Alger \ALGER 15 (Agerpres). — Consiliul Național Palestinian, întrunit iii -sesiune la Alger, a proclamat crearea pe teritoriile palestiniene ocupate de Israel a Statului Palestinian Independent — Palestina, cu capitala la Ierusalim.Noul stat palestinian, a declarat Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, vă fi „un stat democratic, parlamentar, întemeiat pe libertatea opiniilor".Consiliul Național Palestinian a adoptat, de asemenea, cu majoritate de voturi, o declarație politică în care se recunoaște, între altele, rezoluția 242 a Consiliului de Securitate al O.N.U., care prevede reglementarea globală, pe. cale politică, a conflictului din Orientul Mijlociu,

inclușii recunoașterea dreptului la existență al statului israelian. în declarația politică este evidențiată, de asemenea, necesitatea. convocării „Unei conferințe internaționale eficiente, sub egida O.N.U. și cu participarea tuturor părților implicate in conflict, inclusiv a O.E.P., pe baza rezoluțiilor 242 și 338, precum și a garantării drepturilor naționale legitime ale poporului palestinian, a dreptului său la autodeterminare".Toate rezoluțiile O.N.U. în pro-; blema palestiniană, precum și ga-, ranțiile yizîrid dreptul poporului: palestinian la autodeterminare'și in*  dependență națională sînt menționate in declarație drept premise pentru o soluționare dreaptă și durabilă a problemelor existente.
Opinia publică din România a 

luat cunoștință cu viu interes de 
hotărîrile Consiliului Național Pa
lestinian, adoptate in sesiunea sa 
de la Alger, și salută dorința 
exprimată in declarația politică de 
a se acționa pentru soluționarea 
politică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, in spiritul șl pe baza 
rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliu
lui de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite.

Apreciem, că in noile condiții 
apare cu atît mai necesară organi
zarea unei conferințe internațio
nale, sub egida O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, 
inclusiv O.E.P., — singurul repre
zentant legitim al poporului pales
tinian, — precum și Israelul și 
membrii permanqnți ai Consiliului

de Securitate., Realizarea unei ase
menea conferințe reprezintă sin
gura cale care poate duce la o so
luție trainică și justă a probleme
lor din Orientul Mijlociu, care să 
pună capăt, ocupării teritoriilor 
arabe în urma războiului din 1967, 
să asigure poporului palestinian 
autodeterminarea, inclusiv dreptul 
său la. constituirea unui stat pa
lestinian independent.

Poporul român își exprimă con
vingerea că se vor depune, în con
tinuare, toate eforturile pentru a 
se ajunge cit mai curînd la regle
mentarea pe cale politică, negocia
tă, a problemelor și la instaurarea 
păcii in Orientul Mijlociu, în inte
resul popoarelor din această regiu
ne, al destinderii, colaborării și 
păcii. în întreaga lume.

„R.S.A. trebuie obligata sâ elibereze 
teritoriul namibian"NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a început dezbateri cu privire, la situația din Namibia. Timp de trei zile, vor fi discutate mai multe documente și proiecte de rezoluție, in care este aspru condamnată continuarea ocupării Namibiei de către regimul rasist sud-african. Totodată, Africii de Sud i se cere să respecte hotăririle Consiliului de Securitate al O.N.U. privind accesul la independență al acestui teritoriu sud- african.Purtătorul de cuvînt al Comitetului O.N.U. pentru decolonizare, Ahmad Farouk Arnouss, a informat Adunarea Generală cu privire la faptul că în comitet au fost respinse cu tărie încercările Africii de Sud de a lega de alte probleme înfăptuirea Rezoluției 435 a Consiliului de. Securitate privind . accesul Namibiei la independență. El a condamnat, totodată, extinderea pozițiilor militare sud-africane în Namibia și s-a pronunțat pentru institui-

Acord în problemeleGENEVA 15 (Agerpres). — Eâ Geneva a avut loc marți după- amiază o ședință plenară în cadrul convorbirilor cvadripartite privind rezolvarea problemelor din sud-ves- tul Africii, convorbiri ce se desfășoară între Angola, Cuba și Republica Sud-Africană, cu participarea Statelor Unite.La încheierea ședinței, participanțil

rea de sancțiuni obligatorii de către O.N.U. împotriva Africii de Sud.NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — La Națiunile Unite a fost dat publicității Raportul Consiliului O.N.U. pentru Namibia, în care se subliniază că sînt necesare noi eforturi din partea comunității internaționale, inclusiv aplicarea de sancțiuni economice obligatorii și cuprinzătoare, pentru ca Republica Sud-Africană să' elibereze acest teritoriu pe care îl ocupă ilegal. Totodată, în document se arată că autoritățile sud- africane de ocupație au luat noi măsuri de militarizare in acest teritoriu. instituind o așa-numită „zonă de securitate" unde sînt aplicate practici represive împotriva populației.Prin acest document, Consiliul O.N.U. pentru Namibia își exprimă hotărîrea de a face tot posibilul pentru ca poporul namibian să-și exer- ' cite drepturile inalienabile la autodeterminare și independență națională.
din sud-vestul Africiiau anunțat că au ajuns la un acord în problemele discutate — informează; agenția China Nouă. Aceșta reprezintă un cadru provizoriu ce urmează să fie aprobat de guvernele Angolei, Cubei și R.S.A. Dacă guvernele respective aprobă acordul, el va fi semnat la o reuniune ministerială ce ar urma să aibă loc la Brazzaville, capitala R.P. Congo.Raport privind negocierile dintre iran și*  IrakNAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut, la New York, o întrevedere cu reprezentantul feu special la tratativele dintre Irak și Iran, Jan Eliasson, care l-a informat cu privire la stadiul acestor negocieri — informează agențiile A.D.N. și KUNA.In cursul zilelor următoare, Javier Pprez de Cuellar va prezenta Con

siliului de Securitate un raport cu privire la evoluția negocierilor ira- kiano-iraniene.Tratativele dintre Irak șl Iran vor fi reluate — așa cum s-a convenit — în lună ianuarie 1989, după ce la ■ runda de negocieri, recent încheiată, , s-a ajuns la un acord între cele două țări cu privire la un schimb de prizonieri.
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In vederea soluționării problemelor stringente 

ale țărilor latino-americane
se preconizează organizarea unei reuniuni regionale la nivel 

înalt’SAN SALVADOR 15 (Agerpres). — Necesitatea unei reuniuni a președinților țărilor membre ale Organizației Statelor Americane (O.Ș.A.) în vederea adoptării de decizii la cel mai înalt nivel privind problematica dh pe continent a fost subliniată id cursul unui dialog cu caracter informativ al miniștrilor relațiilor externe din America Latină. întilnirea — care a avut loc la. San Salvador,
cîteva zile în urmă a militantului comunist este ilegală și nu are fundamentare juridică. Alianța „Stingă Unită" condamnă actele de represiune declanșate de regim la adresa persoanelor cu vederi democratice din țară și cere încetarea abuzurilor și democratizarea vieții politice chiliene.

CONSILIUL DE STAT AL R.P. 
CHINEZE a hotărît să înființeze un organism special pentru ajutorarea victimelor recentului cutremur din regiunea de sud-vest a provinciei Yunnan. Seismul, relevă agenția China Nouă, s-a soldat cu moartea a 723 persoane, cu 3 900 răniți și distrugerea a peste 400 000 clădiri. într-un raport prezentat în cadrul ședinței guvernului, s-a relevat că drumurile spre zona sinistrată au fost reparate și s-au reluat comunicațiile telefonice.

RETRAGERE. Potrivit prevederilor tratatului sovieto-american cu privire la eliminarea rachetelor nucleare cu rază medie și mai scurtă de acțiune, la 15 noiembrie a început retragerea primelor rachete nucleare „Pershing-2“ de la baza americană Mutlangen din R.F. Germania. La această bază sint amplasate 36 de asemenea rachete. Aceste arme nucleare vor fi transportate în S.U.A., unde urmează a fi distruse.

PROCES. Autoritățile judiciare Spaniole au intentat proces unui număr de 56 de prezumtivi mem- . bri ai organizației extremiste te- I roriste basce E.T.A. Hotărîrea sur- I vine la doi ani după ce poliția franceză a descoperit în localitatea I Sokoa, din sud-vestul Franței, can- | tități importante de arme și documente referitoare la activitatea i acestei organizații.
MANEVRE. Pe teritoriul prefecturii Miyagi din partea de nord-est a Insulei Honshu au luat sfîrșit | manevrele comune ale unor unități ale forțelor terestre nipone și ame- I ricane. Exercițiile, la care au participat efective militare evaluate la 13 500 de oameni de ambele părți, .au avut drept scop punerea la. Ipunct a unor acțiuni comune, în Iconformitate cu politica de integrare militară în baza „Tratatului |de securitate" japono-american. |Manevrele au generat o serie de acțiuni de protest ale militanților i pentru pace din Japonia.
MASURI ANTIDROG. Potrivit I unui raport al poliției, pină in pre- | zent în Malayezia au fost condamnate la moarte pentru trafic de I stupefiante 265 persoane, iar peste 500 urmează să apară in fața in- 1 stanței pentru același delict. în ul- . timii ani — precizează raportul — I în țară s-a înregistrat o accentuare I a traficului de droguri.

DeșertificareaNEW YORK 15 (Agerpres). — Un studiu elaborat de Fondul Națiunilor Unite pentru activități în domeniul populației (U.N.F.P.A.) atrage atenția asupra extinderii fenomenului de deșertificare. Astfel, numai in regiunea subsahariană'circa 65 milioane hectare de teren arabil au fost transformate în deșert în ultimii 50 de ani.

înaintea începerii celei de-a XVIII-1 sesiuni a Adunării Generale a«O.S.A.— a scos în evidență, de asemenea, imperativul consolidării organizației pe bâza unei acțiuni realiste și, in special, făcînd dovada voinței politice pentru rezolvarea problemei da-/ toriei externe și situației inechitabile din comerțul internațional, în direcția adîncirii cooperării, relatează agenția Prensa Latina.
— -------- /
ia proporțiiIn prezent, procesul de deșertificare s-a agravat și mai mult, anual peste 20 milioane hectare teren devenind impracticabile pentru agricultură. In această perspectivă — a- vertizează U.N.F.P.A. — „o treime din suprafața arabilă a lumii riscă .să aibă aceeași soartă" dacă nu se acționează de urgență pentru oprirea extinderii aegstui fenomen negativ.

„LA LIMITA RĂBDĂRII"
Ziarul „Berliner Zeitung ‘ despre drama șomajului în rîndul 

cadrelor didactice din R.F.G.Pentru pedagogul Paul Barth din Celle, căutarea unui loc de muncă a devenit principala sa,îndeletnicire. După 18 luni de șomaj, învățătorul, in vîrstă de 32 de ăni, își pune Întrebarea dacă cele 13 semestre de studiu la Mainz, Koblenz și Nottingham hu au fost zadarnice. Avind în vedere că numai in landul Saxonia Inferioară există 15 000 de învățători șomeri, nu prea întrevede mari șanse pentru viitorul său profesional.Cu toate acestea, în R.F.G. există peste tot o lipsă de învățători. „La noi, in Hameln, situația ,din școli este deplorabilă : avem stringentă nevoie de colegi și nu primim nici unul" — astfel descrie profesoara Jutta Koehler situația inadmisibilă atit pentru elevi, părinți, cit și pentru cadrele didactice

din învățămintul vest-german. Pe de o parte. 85 000 de Învățători șomeri și un număr la fel de mate de pedagogi sociali șomeri, iar pe de altă parte o lipsă acută de cadre didactice dar nu sînt alocate fonduri pentru noi angajări.Președintele Sindicatului pentru învățămînt și știință, Dietfir WUh- der, a arătat că această uniune, ca și altele din cadrul serviciilor publice, a renunțat lâ o parte a majorării solicitate a salariilor pentru a face posibile noi angajări în acele orașe care, din cauza creșterii cheltuielilor sociale, devin tot mai sărace. Cu toate acestea, declară el, șansele ca cel puțin o parte a personalului didactic afectat de șomaj să-și poată relua activitatea sînt foarte slabe. Profesorii au ajuns la limita răbdării.
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