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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe primarul orașului BethlehemPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 6 decembrie, pe Elias Freij, primarul orașului Bethlehem, aflat în vizită în țara noastră.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate de Elias Freij, in numele locuitorilor orașului Bethlehem, calde urări de sănătate și fericire, de succes în întreaga activitate. Mulțumind pentru posibilitatea de a vizita România, primarul orașului Bethlehem a dat o înaltă apreciere realizărilor obținute de poporul român în toate domeniile vieții economico-so- ciale.In timpul întrevederii au fost

abordate o serie de aspecte ale situației internaționale, îndeosebi cu privire la Orientul Mijlociu.în acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că țara noastră a salutat și a recunoscut noul stat palestinian, considerînd hotărîrea Consiliului Național Palestinian privind proclamarea Statului Palestinian Indeoendent ca un act de o deosebită însemnătate, care deschide calea soluționării juste a problemelor din regiune. în spiritul și pe baza rezoluțiilor 242 și 333 ale Consiliului de Securitate al O.N.U. A fost reafirmată hotărîrea României de a acționa și în viitor pentru a se

ajunge, în noile condiții, cit ms curînd, la convocarea, sub egidO. N.U.. a unei conferințe internațio nale in problemele Orientului Mijlo ciu, care să asigure reglementarea p cale politică a situației din aceast zonă, instaurarea unei păci trainici dreptul la autodeterminare a poporu lui palestinian, securitatea și integri tatea tuturor statelor din regiuni inclusiv a Israelului, edificarea unt climat de colaborare și bună vecină tate In această parte a globului.La primire a participat Ion Stofat membru supleant al Comitetului Po litic Executiv, secretar al C.C. <P. C.R.
IDEm S OBENTARIU 1 EXPUNHItA TOTARASIIUII NICflLfiE CMUSESCU, 

WMMf MARELU! FORUM fii UEMDCRftlIEi SOCIALISTE - EXEMPLAR APUCATE IN PRACTICA
Răspunderi precise, deplină SĂLAJ

angajare pentru ridicarea
nivelului tehnic al producțieiProblemele ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor s-au situat în centrul atenției lucrărilor recentului forum al democrației socialiste, care au stabilit căile de dezvoltare viitoare a societății socialiste românești, de trecere a României la volta tă. zolvării acestor . ... . r ...liului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a menționat : „Este necesar să punem in centrul activității ridicarea continuă a calității și -----Bl produselor, să facem astfel incit, in cincinalul următor, produsele românești să ocupe un frunte multe să fie pe primul plan din punct de vedere al calității și nivelului tehnic. Dispunem clasă muncitoare, cu o inaltă pregătire, de buni ingineri, de oameni de știință ; avem o puternică bază materială, o industrie modernă. Avem deci tot ce este necesar pentru a realiza o producție de inaltă calitate, competitivă cu cele mai bune pe plan mondial — și trebuie să realizăm aceasta !“.Subliniind obiectivul strategic în domeniul asigurării calității produselor. realismul programelor noastre de dezvoltare, secretarul general al partidului a precizat in Expunerea la plenara C.C. al P.C.R. și a organismelor democrației muncito- rești-revoluționare, caracterul jectlv al răspunderii in acest meniu : „In același timp, este cesar să se înțeleagă bine că punderea pentru buna calitate a ' duselor revine în nilor muncii din dere."Este deci cazul spirit critic și autocritic modul în care fiecare dintre noi, la locul nostru de muncă, contribuim la perfecționarea calității produselor, responsabilitățile care stau în fața fiecărei categorii de oameni ai muncii dintr-o întreprindere in realizarea calității necesare etapei de trecere a României socialiste la stadiul de țară mediu dezvoltată, căile cele mai eficiente de realizare a acestui obiectiv insuflețitor. în concordanță cu progresul științific și tehnic mondial in domeniul asigurării calității produselor.In mod firesc, începem această

stadiul de țară mediu dez- Subliniind importanța reia un nivel corespunzător a probleme, la plenara Consi-
a nivelului tehnic

încercare de evaluare a sarcinilor sporite ce trebuie îndeplinite în domeniul asigurării calității produselor cu analiza responsabilităților ce revin conducerii colective a întreprinderii și cadrelor de conducere. Și aceasta din două motive, care sintetizează experiența mondială și a unor întreprinderi românești recunoscute pentru o calitate înaltă a produselor : succese stabile, de durată, în domeniul calității produselor se pot obține numai pe baza unei concepții moderne și a unor programe complexe, de perspectivă îndelungată. Iar inițierea și aplicarea acestora depind, in cel
Joc do și, în domenii.

rășul NICOLAE CEAUȘESCU In re-■ centa Expunere — vom putea înțelege mai bine că numai socialismul a asigurat lichidarea dominației străine imperialiste, a stării de înapoiere și a realizat, intr-o perioadă istorică scurtă, o puternică dezvoltare a forțelor de producție, a tuturor sectoarelor economico-sociale, ridiearea generală a nivelului de civilizație a întregii națiuni, progresul științei, învățămîntului, culturii, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, transformarea României — in patru decenii — intr-un puternic stat indus-

timpurile, incepînd cu marile migra ții, care, deși i-au ținut’în loc sut de ani dezvoltarea, n-au reușit să- smulgă, să-l disloce din vatra sa d obîrșie ; dimpotrivă, aici, poporul rc mân a reprezentat principalul, hotă ritorul factor de progres și propășiri organizindu-și viața economică i politică proprie, purtind aspre i dirze bătălii pentru a-și păstra fiin ța, graiul și glia strămoșească ; î cristalizarea felului său de a ginc și simți un rol esențial au avut păs trarea și dezvoltarea civilizației i culturii daco-latine. O elocventă es presie a puter de creație a pc porului român reprezintă cor stituirea, în îrr prej urări poltice internații nale de mat complexitate.Statelor medii vale româneșt veacurile XIII- XIV, cînd t desfășoară șl i desăvîrșește ace proces, reprezer tind o perioac hotărîtoare i dezvoltarea șl i firmarea popori lui român. S conferă astfel apreciere pe di plin obiecții unui răstimp c însemnătate istorică vitală, care, pri întemeierea și consolidarea statele feudale românești, a creat condiții: propice unei dezvoltări pe o treapi superioară a vieții economico-socis le, păstrării ființei de neam î afirmării poporului român ca ider titate etnică distinctă. Statele fei dale românești, constituite in < ceste secole, au întreținut între el strinse și multilaterale legături, ir temeiate și impulsionate de conștiir ța unității de neam, aflată, decen: după deceniu și veac după veac, îi tr-un proces de continuă consolld; re și dezvoltare. în acest contex unificarea politică realizată de M hal Viteazul a reprezentat, așa cui se apreciază și în Expunere, o vieți rie epocală a poporului nostru, ilui trind dorința românilor de a trăi Ir tr-un stat românesc unit, indeper dent.Analiza științifică întreprinsă t secretarul general al partidului t privire la trecutul național relev adevărul că rolul hotărîtor în obț nerea tuturor • • ■ nează istoria poporul ; prin

Cărbune 
peste prevederiLa întreprinderea minieră „Sălaj" — Sărmășag activitatea extractivă se desfășoară în ritm susținut atît în subteran, cit și în cariere, ca urmare a pregătirilor temeinice pentru sezonul rece. Prin aplicarea in devans a unor măsuri din programele de perfecționare a organizării și modernizare a proceselor de producție, prin reducerea duratei reviziilor și reparațiilor, întreținerea și exploatarea corespunzătoare a utilajelor din dotare, creșterea randamentului pe post, minerii sălăjeni au extras suplimentar peste 9 009 tone cărbune energetic, de calitate superioară, onorîndu-și in bune condiții sarcinile din graficele de livrare către termocentrale. (Eugen Teglaș).

al societății socialiste ro- perspectivele dezvoltării patriei. în acest cadru, Expunere prezentată de la

Ședința comună a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești a încununat, prin rodnice- le-i dezbateri și hotăriri, ampla dezbatere desfășurată, pe baza Tezelor din aprilie, în întregul partid, in întreaga societate cu privire la stadiul actual mânești și viitoare a magistralatovarășul Nicolae Ceaușescu de tribuna acestui înalt forum democratic se constituie, prin profunzimea și rigoarea științifică a demersului analitic întreprins, prin valoare^ principială și practică a o- rientărilor, tezelor și conceptelor pe care le înmănunchează, în- tr-un autentic program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al poporului, consacrat ca atare prin hotărirea unanimă a particl- panților la dezbaterile acestui larg forum al cadrelor și activului de bază din toate domeniile de activitate.Răspunzînd unei necesități evidențiate de dezbaterea publică a Tezelor din aprilie, Expunerea secretarului general al partidului din 28 noiembrie a.c. a realizat o riguroasă analiză științifică a întregii dezvoltări a poporului nostru, — de. la constituirea primului stat centralizat' dac în urmă cu 2060 de ani și pină astăzi —, a principalelor momente istorice care au jalonat această îndelungată existentă. Realizarea acestei analize răspunde imperativului, mereu actual, ca generațiile de astăzi să cunoască drumul prin vreme al poporului român, spre a putea înțelege mai bine care era situația sa în trecut, ce profunde mutații s-au petrecut în dezvoltarea economico- socială, în întreaga viață a țării în cursul procesului revoluționar de edificare a noii orînduiri. A fost reafirmată, astfel, luminoasa concepție a secretarului general al partidului cu privire la rosturile și menirea științei istorice în epoca pe care o străbatem astăzi, la rolul său determinant in întărirea conștiinței de sine a poporului.„Cunoscind care era situația țării noastre în trecut — sublinia tova-

fecțlonări ale tehnologiei etc.), revederea sistematică a acestor obiective pentru un nou orizont de 10 ani (stabilind noi rezultatele țelor și a biectlvelor oameni ai mente problemele calității, a căror utilizare se generalizează pe plan mondial.In țara noastră există citeva argumente puternice care pledează in favoarea unei asemenea metode moderne de conducere, deosebit de eficientă în problemele perfecționării și asigurării calității produselor : pe de o parte, pe lingă programele globale, alcătuite pe ministere și centrale industriale. pentru asimilarea și modernizarea produselor și tehnologiilor. iar pe de altă parte pe anuale și cin- este

obiective, in funcție de și de modificarea cerin- resurselor), discutarea o- cu întreg colectivul de muncii reprezintă instru- eficiente de conducere in

minunată

co- do- ne- răs- pro- întreglme oame- fiecare intreprin-să analizăm in

mai înalt grad, sus in jos" (de executanți).Aceasta pune tenției problema ridicării competenței profesionale a cadrelor de conducere în problemele asigurării calității produselor, a integrării mai bune a acestei activități in sistemul de planificare și conducere a întreprinderii, a cunoașterii soluțiilor moderne de organizare și metodelor de control ai calității, a cunoașterii progresului tehnic și științific în domeniul de fabricație al întreprinderii. Desigur, nu este de o strictă problemă de profesionalism, ci — în egală măsură — și de formare a unei conștiințe înalte de să de .cestora și să ofere un exemplu pentru întregul colectiv.Perfecționarea metodelor de conducere îri vederea asigurării calității în cadrul întreprinderii' constituie o condiție absolut necesară pentru realizarea unor produse de înalt nivel calitativ, competitive cu cele mai performante pe plan mondial. Astfel, introducerea metodei de conducere pe bază de obiective în domeniul calității („obiectivele calității") constitiiie o primă direcție de acțiune. Stabilirea, la nivelul întreprinderii. a unor obiective care urmează a fi realizate în următorii 10 ani (nivel t'ehnic și calitativ al produselor, structură și volum al fabricației, obiective ale exportului, per-

laîn abordarea ..de conducere cătreprim-planul a-

vorba numai
pentru calitate in cadrul echipei conducere a întreprinderii, care genereze inițiative și programe acțiune, să asigure realizarea a-

lingă planurile cinale ale întreprinderii, necesară și formularea explicită a unei politici a calității fiecărui producător, cu caracter de „metodă de planificare glisantă" pe termen lung ; obiectivele calității unei întreprinderi trebuie să constituie nu numai o sinteză a sarcinilor primite pe linie ierarhică, ci și un instrument de manifestare a inițiativei întreprinderii în rezolvarea necesităților economiei naționale și exportului, ținind cont de toate evoluțiile previzibile în următorii 10 ani ; de asemenea, obiectivele calității întreprinderii sint punctul de pornire in elaborarea programelor de modernizare a produselor și tehnologiilor, definind scopul imediat și de perspectivă al acestor acțiuni.Promovarea sistemelor de re a calității, a realizării lor în regim complet de i a calității, cu deosebire produselor de importanță i
! asigura- produse- asigurare în cazul deosebită

Un nou tip 
de mașină 

de prelucratLa întreprinderea mecanică de utilaj, accesorii și scule din Baia Mare s-au finalizat, in ultimul timp, noi tipuri de mașini destinate șlefuirii plăcuțelor de siliciu. Dintre realizările recente amintim și mașina de lepuit — LP-630. După cum ne informa inginerul proiectant Mandel Herman, această mașină universală este destinată lepuirii pieselor plan paralele și uzinării plăcuțelor de siliciu. Mașina . permite prelucrarea pieselor cu diametrul maxim de 270 milimetri. In urma prelucrării se obțin o planeitate de ordinul sutimilor de milimetru și o stare a suprafeței caracterizată printr-o rugozitate de 0,03 microni. Gradul înalt de prelucrare al acestei mașini — realizată după o concepție românească — se regăsește în înalta calitate a produselor.In imagine : șefii de echipă Mircea Rațiu și Kișu Iuliu. împreună cu mecanicii de mașină Viorel Șleam și Vasile Iacob, analizează posibilitățile introducerii în fabricație a unui nou tip de mașină cu grad sporit de prelucrare. (Gheorghe Pâr-

Cunoașterea istoriei 
milenare a poporului - 

puternic factor de educație 
patriotică, revoluționară«

trial-agrar în plină dezvoltare, întărirea forței materiale și spirituale, a independenței și suveranității României".Demersul analitic Întreprins de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază, inainte de toate, adincile rădăcini ale românilor in vatra pe care muncesc și trăiesc și astăzi, forța lor de creație istorică, bogăția tradițiilor lor de organizare politică, de luptă pentru apărarea ființei de neam, originalitatea civilizației materiale și spirituale pe care au fău- rit-o. altitudinea morală a normelor și principiilor sub semnul cărora și-au rostuit întreaga lor existență. Se relevă, astfel, că poporul român s-a format în urma unei îndelungate conviețuiri a dacilor și romanilor, că el a moștenit și dezvoltat cele mai alese însușiri ale înaintașilor săi : dragostea de muncă, de adevăr, de libertate, dreptate și independență, spiritul de colaborare și prietenie cu alte neamuri, voința de a fi deplin stăpin pe destinul său, hotări- rea de a nu permite nimănui să se amestece în treburile sale. Asemenea calități și virtuți au dat poporului român tăria de a birui toate greutățile și vitregiile cu care l-au încercat
izbînzilor ce jal< românească l-a avi lupta eroică, s-a păi
Silviu ACHIM

Tinerilor țării - un înalt nivel 
de cunoștințe științifice luminoase ale socialismului victorios, ale comunismului, drum în perspectiva căruia învățămîntului îi revine un rol de maximă importanță.Comuniștii, cadrele didactice, întregul personal muncitor din institutele de învățămînt superior ale țării, angajați cu responsabilitate comunistă in opera de pregătire profesională și modelare spirituală, prin muncă și pentru muncă, a unor importante detașamente de specialiști, au meditat, o dată mai mult, asupra covîrșitoarei importanțe istorice a Congresului al IX-lea al partidului, eveniment de referință în ctitoria României moderne, cînd, prin voința unanimă a întregului partid și popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost învestit în sunrema funcție de conducere a destinelor întregii noastre societăți. Fără putință de tăgadă, așa cum reiese cu deplină claritate și din magistrala Expunere din 28 noiembrie a.c., Congresul al IX-lea a curmat tendințele de manifestare a unor concepții străine, de negare a forței de creație a poporului român, a dreptului său firesc și a necesității obiective de promovare șl dezvoltare a științei și tehnicii, inclusiv prin forța de creație a maselor largi populare. Redobîndirea încrederii partidului și poporului în forțele proprii, în capacitatea de gindire și acțiune, recîștigarea și promovarea consecventă a sentimentului de demnitate patriotică revoluționară constituie rezultatul nemijlocit al excepționalei opere teoretice și practice de construcție socialistă, elaborată și aplicată creator de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Firește, in cadrul generos deschis prin gîndirea novatoare, originală și consecvența revoluționară a acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu, cei ce și-au dedicat viața slujirii po-

Asemenea tuturor partlcipanților la lucrările ședinței comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, mă aflu încă sub puternica influență a magistralei Expuneri a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, document care se constituie într-o nouă și strălucită contribuție de inestimabilă însemnătate la îmbogățirea teoriei și practicii construcției socialiste și care configurează, prin forța unei riguroase argumentări dialectice, un adevăr în temeiul căruia întregul nostru partid și popor dau o inaltă apreciere rolului covîrșitor al Congresului al IX-lea al partidului în generarea unor profunde mutații calitative în ansamblul dezvoltării economico-sociale, in fundamentarea întregii strategii de construcție socialistă. Anii eroici al „Epocii Nicolae Ceaușescu" consemnează — în prim-planul istoriei construcției socialiste — pilduitoarea forță prin care secretarul general al partidului a generat și determină noi și noi orizonturi ale progresului multilateral al patriei. Puterea inovării în planul elaborărilor teoretice, profunzimea și deosebita rigoare științifică, energia și consecvența depășirii tiparelor, a formelor învechite, fermitatea in apărarea principiilor de fond ale socialismului științific, neobosita acțiune de diriguire clarvăzătoare a practicii sociale s-au impus prin personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu drept ferment in munca, în faptele întregului nostru popor. In temeiul gindu- lui și faptei cutezătoare ale secretarului general al partidului, ale revoluționarului care din fragedă tinerețe s-a aflat in tumultul luptei clasei muncitoare, in avangarda acesteia șl care, începind cu Congresul al IX-lea, a devenit conducătorul încercat al luptei pentru independență și pace, pentru progres și prosperitate — Întregul nostru partid și popor au dobîndit imaginea clară șl înalt mobilizatoare a patriei la orizonturile anului 2000, a drumului de parcurs spre culmile

(Continuare în pag. a IlI-a) Foto : Sandu Cristian

de forțe de

Paul JOIȚA

• reportaje • însemnări •

(Continuare in pag. a II-a)

0 CONCEPȚIE NOVATOARE PENTRU SOLUȚIONAREA CONSTRUCTIVĂ

A PROBLEMELOR MAJORE ALE CONTEMPORANEITĂȚII

Analiză profund științifică a raportului

în cadrul amplei analize științifice, materialist-dialectice a proceselor și tendințelor ce definesc lumea contemporană, în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei C.C. al P.C.R. și a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești sint evidențiate profundele transformări revoluționare care s-au pro-

pe arena internațională

bistrița: Orașul și platforma sa industrială,
ramuri ale aceluiași pom înflorit

Prof. univ. dr. lnq.
Volcu TACHE
rectorul Institutului politehnic 
din București

II vom lua ca martor pentru noul destin al municipiului Bistrița pe maistrul în puterea virstei Sever Hurdea, de la întreprinderea „Netex" (textile netesute). Pe el. tocmai pentru că in locul lui am fi putut alege, ca reprezen- tînd la fel de bine noua structură a orașului, pe oricare dintre alții ca el în număr de cîteva mii. Maistrul Sever Hurdea, originar dintr-un sat al județului. Zagra. a plecat. în adolescentă, să-si facă un rost nou pe lume, învătînd o meserie intr-un domeniu de viitor — marea industrie — undeva departe, la Arad (pe atunci Bistrița sau Năsăudul, foste centre de raion. încă n" intraseră in iureșul era inainte 1972. cînd apărut și a ducă primadere a noii platforme industriale, Sever Hurdea se ^număra printre primii an-
industrializării, de 1955). în Ia Bistrița a început să pro- nouă întreorin-

(Continuare in pag. a IV-a)

gajați. se grăbise să întoarcă acasă. îndată ținutul de baștină i-a tut asigura un loc muncă în profesia lui. Pare banal; s-a mai scris în ziare de sute de ori asemenea destine, că realitatea noii istorii le-a repetat de mii de cazuri.trița ca si la Calafat, la Botoșani ca și la • Filiași, la Tulcea ca și la Beius. la Zalău ca și la Odorhei. în alte sute și locuri.acolo greșul al IX-lea al partidului. politica de repartizare echilibrată în teritoriu a investițiilor si-a spus cuvintul asupra dezvoltării tuturor zonelor tării, ridl- cind la necesara putere regiuni nedrept rămase în urmă altădată.Orașul e vechî. A fost o bătrină cetate medievală, printre cele mai importante din nordul Transilvaniei, ridicată mai întîi de Iancu

sece nudedespre pentru noastre în zeci la Bis-
sute de adică peste tot unde, după Con-

Hunedoara, demolată luptei populației locale îm- Si reconstruită cu so- potriva asupritorilor stră- fortificații. cu 18 tur- ini. In noiembrie 1763. prins și bastioane, cu porti și judecat pentru instigare se numeau „Poarta i“. „Poarta lemne-Apoi cu im-
de apoi lide nuri care spitalului' . lor" ș.a.m.d presionante construcții în interior dintre care se mai păstrează, ca istorice si de catedrala „casa XVI), „casa daru' clădiri cu „sugl cade). Biserica

monumente arhitectură, gotică (1563), argintarului" (sec. lui Ion Zi- (sec. XVI), cele 13 .sugălete" (ar- --------- 1 ortodoxă (sec. XIII) si altele cîteva. Dintre fortificații au mai rămas si au fost acum restaurate ..Turnul blăna- rilor" si un fragment de zid. Un timp, cetatea s-a aflat sub suzeranitatea lui Petru Rareș. Dintre multele evenimente care au răscolit-o în mileniul său de existentă, merită amintit cel care stabilește o similitudine cu cetatea Albei Iulii : si aici s-a consumat un cutremurător martiriu al

și nesupunere, iobagul Tă- nase Todoran. în vîrștă de... 120 de ani. a fost „frînt cu roata, de sus in jos, iar corpul i-a fost legat de roată" — cum se exprimă un document al timpului Tănase Todoran era originar din comuna buc), și tre capii de pe doar una dintre furtunoasele mișcări sociale iscate ca permanent si neîmpăcat răspuns al populației maio- ritare românești fată de asuprirea instaurată de stă- pinitorii străini. Așa că înțelegem de ce. la marea Unire de la 1 Decembrie
Mihai CAHANFI1 
Gheorqhe CR1ȘAN corespondentul „Scinteil"

Bichigiu. sat din Hordou (azi Coș- se numărase prin- răsr-oaiei țărănești ..Mocirlă". Fusese

(Continuare în pag. aV-a)^

dus și se desfășoară în continuare în viața internațională, determi- nînd mari schimbări în raportul mondial de forțe.
Apreciere consecvent prin

cipială, realistă. După cum se știe, după cum arată experiența istorică, aprecierea corectă a raportului de forțe — fie că este vorba de cadrul național, fie de cel internațional — prezintă o deosebită însemnătate teoretico-practică. Numai o estimare realistă, științific fundamentată, poate constitui acea „busolă" sigură, acea premisă necesară pentru elaborarea unei tactici și strategii juste și eficiente — după cum orice supraapreciere ori subapreciere a forțelor proprii sau a celor adverse nu poate conduce decît spre poziții eronate, de demobilizare sau fatalism, de aventurism ori pasivitate. Iar importanța aprecierii corecte a raportului mondial de forțe este cu atît mal mare acum cu cit în prezent omenirea străbate o perioadă crucială din multiple puncte de vedere — de la evoluțiile politico-soelale pină la însăși problema păcii și războiului, care a devenit prob'ema a însăși existenței sau nonexistenței umanității. Acestea sînt coordonatele ‘ in care se înscrie — și care reliefează deosebita importanță a ana'izei făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta Expunere.Caracteristica fundamentală a raportului ide forțe în momentul de față — sub'iniază secretarul general al partidului — o constituie confruntarea dintre două tendințe, tot mai clar conturate : tendința spre destindere, dezarmare și pace, pe de o parte — și tendința spre menținerea încordării și continuării politicii de război, de forță și dictat, pe de altă parte.Este o realitate că vreme îndelungată viața politică internațională a fost dominată de tendința spre încordare și război, marcată decenii de-a rindul de politica „războiului rece", cu întregul cortegiu de practici nefaste — de folosire a forței, de agresiune și amestecuri brutale în treburile interne ale altor state, de confruntare și tensiune. Rezultatul ? Este bine cunoscut : de la ul

tima conflagrație mondială, deci mai puțin de o jumătate de vea s-au desfășurat in lume peste 150 < războaie așa-zis „locale", în vîlto; rea cărora au pierit milioane și m lloane de oameni; practic nu a exi tat cu adevărat în această perioai nici o zi cu adevărat de pace. Es perioada în care cursa înarmărilor antrenat cele mal vaste resurse m; teriale și umane — sute și tot m multe sute de miliarde de dolari fiecare an — ajungindu-se la peste mie de miliarde șl acumulindu- astfel în arsenalele statelor uria stocuri de arme. Prevalarea acestei 1 nii, respectiv continuarea vertigino să a cursei înarmărilor și multipl carea focarelor de încordare război au împins omenirea in prag autodistrugerii.Aceste dramatice realități au p> la ordinea zilei necesitatea unui n< mod de gindire și abordare a pn blemelor războiului și păcii, in g neral a problemelor internațional care să pornească de Ia imperativ vital al excluderii recurgerii Ia arn în relațiile dintre state, de la posti . ............... . unui răzb pentru că, s-ar transfo conflagrațlatul inadmisibilității mondial — tocmai zilele noastre, acesta ma. inevitabil, într-o atotpustiitoare.
Afirmarea liniei noi î 

viața internațională. Aceas conștientizare asupra amenințării, cu caracter global ce apasă om, nirea, asupra necesității unor a țiuni comune pentru salvgardări civilizației umane a determinat determină creșterea șl afirmarea t mai pronunțată a unei politici n< a unor tendințe noi, spre destit dere. dezarmare și pace în viața it ternațională. In balanța rațiunii s-s impus, astfel, o serie de măsuri acțiuni cu un incontestabil caracti pozitiv. In rîndul acestora, se in pune relevată semnificația acordul privind eliminarea rachetelor < rază medie și mai scurtă de acțiur și trecerea la distrugerea lor. acoi urmat de inițierea actualelor negi cler! dintre U.R.S.S. șl S.U.A. vizîr
Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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ttâe 3i oriesHsrile din Expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
Mririle marelui forum al democrației socialiste - exemplar aplicate in practică

— Avem în fată, tovarășe Gheor- rhe Dăian, secretar al Comitetului ie partid din sectorul 3 al CaDi- alei. programul schimbului de ex- teriență privind formele si modali- ătile folosite de organele si orga- tizațiile de partid pentru întărirea tumerică și calitativă a partidului. Ie anume a determinat comitetul le partid din acest sector să ini- ieze un asemenea schimb de experiență ?— în tezele pentru recenta ședin- ă comună a Plenarei C.C. al ’.C.R., a organismelor democratice i organizațiilor de masă și obștești i în Expunerea ecționarea acti- ității organiza- orice, ideologicepolitico-edu-în ve- creșterii
cu privire la per-

organelor si organizațiilor de partid din sectorul 3 pentru creșterea rîn- durilor partidului, pentru racordarea ei mai profundă la cerințele etapei actuale. Schimbul de experiență pe care l-am inițiat și-a propus să fie o primă acțiune concentrică si concentrată pentru realizarea unei a- semenea racordări.Ne propunem, pornind de la aces- ■yte explicatii-argumente. să relevăm Citeva din trăsăturile prin care acesta s-a impus atenției, prin modul de organizare, prin eficientă, nu numai organizațiilor de partid din acest sector.în primul rînd, prin categoria de

mitetului de partid si organizațiilor de bază pentru stabilirea perspectivei de primire in partid" ; 2. — „întocmirea documentelor ce compun dosarul de primire in partid — culegerea informațiilor si verificarea acestora despre cel ce solicită primirea în partid" ; 3. — „Organizarea si desfășurarea adunării generale de primire în partid — moment deosebit de important in viata organizației. a celui care solicită să devină membru al partidului" ; 4. — „Definitivarea dosarului de primire in partid si întocmirea fisei personale a comunistului" ; 5. — „Preocuparea organelor si organizațiilor
i atlve ierea olului conducă- 5r al partidului r întreaga via- i economico-so- ială, problemele rtăririi numeri- e și calitative a artidului au o- upat un loc im- ortant. „Se imune — arată se- retarul general 1 partidului — ă acordăm mal îare atenție per- scționării acti- ității organelor i organizațiilor e partid, inclusiv ului, primirii i partidului".ru al partidului — accentuea- ă cu toată claritatea tovarășul licolae Ceaușescu — trebuie înțe- >asă nu ca o formalitate, ci ca o chimbare profundă in viata si lunca fiecărui comunist, astfel rcit „calitatea si inaltul titlu de îembru al Partidului Comunist ;omân să reprezinte întotdeauna o itndrie, un simbol al dreptății si JDtei pentru progres, pentru socia- sm. pentru interesele intregii na- îuni". Iar la recenta ședință comu* ă a Plenarei C.C. al P.C.R., a or- anismelor democratice și organiza- ilor de masă și obștești, relevînd ecesitatea creșterii răspunderii co- luniștilor pentru îndeplinirea peticii partidului în toate domenii- 5, rolul lor important în mo- iiizarea tuturor oamenilor murii în acest scop, tovarășul ricolae Ceaușescu sublinia : „Este ecesar să acționăm cu toată ho- irîrea pentru creșterea tot uternică a roiului artidului In toate ctivitate".Asemenea accente ecesită — se înțelege — și berfec- onarea In continuare a activității

PRIMIREA IN PARTID

cele înscrise în sfera cunoașterii mai aprofundate a Instrucțiunilor C.C. al P.C.R. cu privire la primirea in partid Dină la cele concrete. particulare ale fiecărei organizații de parțid. ci subliniem valoarea practică, cu învățăminte ce se cer a fi ablicate tmediat. a schimbului de experiență. Modul în care a fost gindit si realizat, ca dialog deschis, ca o confruntare între experiențele cele mai reușite si altele mai puțin reușite, fără a aduce in prim-plan. cum se mai obișnuiește din păcate, numai latura pozitivă, i-a conferit aoestuia calitatea unei dezbateri comuniste reale, fără oco- dificultăți- a complexi- probleme- primirii în Comple- determi-
act politic de mare răspundere,

sub semnul unor cerințe noi, calitative
Argumentele unui schimb de experiență organizat de Comitetul 

de partid din sectorul 3 al Capitalei

creșterii partide noi membri Calitatea de mem-

mal conducător al sectoarele denoî, calitative

participant! cu care a comunicat. Cei peste 500 de participant! prezenți la acest schimb de experiență proveneau din rindul secretarilor adjuncti cu probleme organizatorice ai birourilor organizațiilor de bază Si comitetelor de partid din întreprinderile si instituțiile sectorului, membri ai comisiei organizatorice, activiști-instructori obștești si activiști ai comitetului de partid din sectorului 3. Ce se observă din structura acestei participări 7 Că schimbul de experiență s-a adresat unei categorii distincte de cadre, practic celor care au răspunderi precise pe linia coordonării activității de primire lh partid, de asigurare a creșterii numerice și calitative a rîndurilor partidului.în al doilea rînd, prin abordarea metodologică, aplicată la toate momentele importante, a complexei activități de primire în partid. Simpla enunțare a subtemelor care au făcut obiectul dezbaterii atestă preocuparea organizatorilor de a imprima schimbului de experiență un caracter de lucru cit mai pronunțat, de a-1 transforma — ca să ne exprimăm asa — într-o adevărată „tehnologie politică" în acest domeniu. Iată, iri ordine cronologică, subteme- le dezbătute : 1. — „Preocuparea co-

de partid pentru educarea noilor membri de partid, pentru integrarea lor in viata de organizație, in îndeplinirea hotărîriior adoptate".în al treilea rind. prin confruntarea metodelor de lucru, a experiențelor practice existente in activitatea de primire în partid. Dacă subte- rnele menționate ar fi fost tratate doar teoretic, ex-catedra, schimbul de experiență ar fi avut o valoare u- nilaterală, de transmitere a unei „experiențe de laborator". Or. organizatorii au. propus din capul locului ca metoda de desfășurare a schimbului de experiență s-o constituie confruntarea opiniilor și experiențelor in activitatea politico-orga- nizatorică consacrată creșterii rîndu- rilor partidului.Cum s-a realizat aceasta 7 în două moduri. Mai intîi, prin prezentarea de rapoarte informative pe temele amintite de către 10 secretari adjuncti cu probleme organizatorice, reprezentînd organizații de partid din sectoare diferite de activitate. Apoi, prin intrarea In dialog cu raportorii — pe bază de întrebări ori completări — a celorlalți parti- clpanti Ia schimbul de experiență.Nu intrăm în detalii asupra problemelor dezbătute si clarificate, care au cuprins o serie largă, de Ia

li rea lor, tății lor partid, xitate nată de faptul că in etapa actuală, mai mult ca ori- cind, in spiritul cerințelor și o- rientărilor secretarului general al partidului, accentul în activitatea de primire în partid vizează în egală măsură calitatea intrinsecă a celui ce solicită să devină membru al partidului și calitatea activității politico-educative desfășurate pentru formarea si pregătirea comunistului, care trebuie să fie ea insăsi de o înaltă calitate. Pentru ca. la capătul acestui proces educativ, acordarea titlului de comunist să reprezinte efectiv o schimbare profundă in viata si munca celui primit în partid, o înțelegere superioară a condiției sale de membru al partidului, care îsi asumă mereu datorii în plus pentru progresul țării, și nu pentru interesele sale personale.în al patrulea rind. prin deschiderea perspectivei unul nou schimb de experiență pe această temă. Despre ce este vorba ? Organizatorii acestui important dialog pe tema perfecționării activității de primire in partid, constienti că un schimb de experiență, oricît spațiu de timp ar avea la dispoziție, epuiza toate problemele, înregistra toate opiniile ționare a activității în meniu, au propus pârtieipantilor să continue dialogul prin răspunsurile lor la un sondai chiar despre schimbul de experiență la care au participat — aspect asupra căruia vom reveni si noi la timpul potrivit.
Constantin PRIESCU

nu poate nu poate de perfec- acest do-

■w

ELOCVENTĂ ILUSTRARE A POLITICII PROFUND UMANISTE
A PARTIDULUI DE CREȘTERE A BUNĂSTĂRII POPORULUI

Noi categorii de oameni ai muncii 
beneficiază de majorarea .retribuțiilor

După cum s-a mai anunțat în ziarul nostru, începînd de la 1 decembrie alți aproape 600 000 de oameni ai muncii, cu retribuții tarifare lunare cuprinse între 2 001—2 250 lei, beneficiază de majorarea veniturilor, în acest fel, numărul total al beneficiarilor de retribuții majorate in a- cest an se ridică la aproape 4 milioane persoane, reprezentînd mai bine de jumătate din totalul personalului muncitor din economie. Care Vor fi noile retribuții majorate, diferențiate pe rețelele tarifare specifice domeniilor de activitate în care se aplică de la 1 decembrie preve-, derile Decretului Consiliului de Stat nr. 206/1988 ?în industria alimentară, retribuțiile lunare prevăzute pentru rețelele tarifare specifice acestui domeniu se majorează, in cadrul etapei a II-a, de la 1 decembrie, astfel : • pentru muncitorii calificați retribuiți pe rețeaua tarifară „Alimentară, nivelul A", de la 2 023—2 219 lei la 2 424 — 2 639 lei ; O „Alimentară, nivelul B", de la 2 023—2 199 lei la 2 424—2 610 lei ; • „Alimentară, nivelul C“, de la 2 004—2 219 lei la 2 405—2 620 lei; • „Zahăr-ulei", de la 2 004—2 238 lei la 2'405—2 649 lei.în agricultură și gospodărirea apelor, retribuțiile lunare ale muncitorilor din sectorul vegetal se majorează in etapa a II-a de la 2 001—2 208 lei la 2 416—2 623 lei, iar ale muncitorilor din sectorul zootehnic, de la 2 037—2 233 lei la 2 452 — 2647 lei; pentru agenții agricoli, de la 2 040— 2 225 lei la 2 425—2 615 lei, în funcție de clasa de retribuire.în silvicultură, retribuțiile lunare ale muncitorilor calificați, retribuiți pe rețeaua tarifară specifică acestui domeniu de activitate, cresc de la 1 decembrie de la 2 033—2 248 lei la 2 434—2 649 lei.în activitatea de construcțil-mon- taj, retribuțiile lunare se majorează

•at și îmbogățit comoara limbii sale epereche, a patrimoniului de datini i obiceiuri ce-1 individualizează in tarea familie a popoarelor lumii, -au putut forma națiunea română i apoi statul său național unitar. în celași timp, secretarul general al artidului acordă o înaltă prețuire ersonalităților istorice românești are, ințelegind in profunzime sensul soluției evenimentelor, interesele și rerile legitime ale poporului, impe- ttivele fiecărui moment istoric, au nit și mobilizat marile sale energii, sigurind triumful poporului român supra tuturor vicisitudinilor trecu- îlui. Pe baza acestei aprofundate nalize a procesului istoric de for- lare, afirmare și dezvoltare a na- unii noastre, Expunerea tovarășului icolae Ceaușescu pune in lumină îvățăminte și lecții de mare preț le trecutului național, ale expe- enței românești multimilenare de îuncă și viață ; intre, acestea — a- evărul că, deși dominația străină putut frina vreme îndelungată rogresul economico-social al po- orului român, aceasta n-a putut npiedica in cele din urmă formarea ațiunii și a statului național unitar >mân, dezvoltarea țării pe calea rogresului și a civilizației. Dovada ia mai elocventă au reprezentat-o lărețele victorii obținute in 1859 și 177, care au creat condiții noi, su- erioare desfășurării luptei poporu- li român pentru implinirea idealuri său național, constltuindu-se în )t atitea trepte de temelie pentru larea infăptuire de la 1 Decembrie 118. Făurirea statului național uni- ir în urmă cu șapte decenii a re- rezentat rodul luptei energice a în- ■egului popor român, un act revo- iționar m deplin consens cu legi- ițile istorice, cu direcțiile de evo- iție a poporului pe calea progresu- li economico-social.Unul dintre procesele social-police de mare însemnătate pentru in- ■eaga dezvoltare a societății româ- ești l-a constituit apariția șl dez- oltarea clasei muncitoare, care a reluat cele mai bune tradiții reVo- iționare ale maselor populare din ira noastră, .asumindu-și misiunea ;torică de a sta în fruntea luptei entru transformarea revoluționară societății românești. Astfel, la 1893, fost făurit primul partid politic roletar — Partidul Social-Democrat l Muncitorilor din România. După rlmul război mondial, în țara rein- egitâ. mișcarea revoluționară a clari muncitoare a cunoscut o etapă ouă. o treaptă mai înaltă o dată u făurirea Partidui ui Comunist Ro- lân. in mai 1921. moment ce a iarcat unificarea politico-organiza- >rică a mișcării muncitorești la scaX t întregii țări. Marile lupte îuncitorești din anii crizei eco- omice, succesele obținute în di- ecția realizării frontului popular ntifascist, marea demonstrație de i 1 Mai 1939 au afirmat reduta- ilul potențial revoluționar al clari noastre muncitoare, capacita- •a sa de a determina, în unire cu rlelalte forțe democratice ale țării, n curs nou in viața politică româ- ească. Sub conducerea partidului și 1 jurul partidului s-a realizat apoi. 1 perioada anilor următori, largul msens național al forțelor politice atriotice, antihitleriste, care a che- îșuit victoria revoluției de eliberare acială și națională, antifascistă și ntiimperialistă, declanșată la 23 ugust 1944. Semnificațiile profunde le acestui măreț act istoric sint evi- ențiate cu pregnanță în Expunere

ca act fundamental ce a pus capăt dominației imperialiste străine, a deschis calea unor mari transformări revoluționare, a trecerii la făurirea socialismului în România. Amplitudinea procesului revoluționar declanșat la 23 August 1944, multitudinea și vastitatea sarcinilor istorice pe care și le-a asumat și pe care le-a soluționat poporul condus de partidul său comunist, etapele procesului de edificare și dezvoltare a noii orinduiri in România sint pe larg prezentate în Expunere.Demersul analitic întreprins de secretarul general al partidului pune totodată in lumină uriașa însemnătate a Congresului al IX-lea în viața partidului, în viața întregii societăți românești. Cu consecvență și fermitate revoluționară, in spiritul celor mal bune tradiții ale ponorului, in perioada inaugurată de marele forum comunist din iulie 1965 au fost înlăturate concepțiile care negau forța și capacitatea de creație istorică a poporului român, care umbreau și minimalizau istoria sa eroică și îndelungată, care diminuau aportul românesc la Îmbogățirea patrimoniului de cultură și civilizație al umanității. A fost lichidată atitudinea de ploconire in fața a tot ceea ce era străin, redindu-se astfel poporului sentimentul demnității și mindriei naționale. O hotări- toare însemnătate a avut faptul că, în conceperea șl elaborarea programelor de dezvoltare econom ico-so- cială, a întregii politici interne și internaționale a partidului și statului nostru, s-a pus capăt șablonis- mului, ■ dogmatismului și mimetismului în gindire și acțiune, pornin- du-se de la adevărul că aplicarea legităților generale de edificare a noii orinduiri trebuie să aibă un caracter creator, să se afle ... _______legătură și să corespundă condițiilor diferite dintr-o țară sau alta, împrejurărilor concrete dintr-o etapă istorică sau alta. Prin toate a- cestea, așa cum se subliniază în Expunere, Congresul al IX-lea al partidului a deschis o epocă nouă, revoluționară in întreaga activitate a acestuia, ca și in opera de construcție socialistă in țara noastră ; marele forum comunist de acum 23 de ani a descătușat astfel marile energii creatoare ale poporului, potențialul săi; de gindire și acțiune revoluționară, spiritul său de inițiativă și răspundere civică. Pe temelia punerii Consecvente în lucrare, in toți acești ani, a celor mai cutezătoare strategii de dezvoltare multilaterală a patriei socialiste, România a străbătut in ultimii 23 de ani un drum lung și glorios pe calea progresului multilateral al societății socialiste, a înaintării neabătute spre culmile civilizației socialiste și comuniste.Analiza științifică a îndelungatei existențe și dezvoltări a poporului român, întreprinsă in Expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, din 28 noiembrie a.c., pune astfel în lumină strinsă unitate dintre trecut, prezent și viitor, dă noi temeiuri mindriei pentru apartenența Ia un popor greu încercat de-a lungul timpului, dar nicicînd îngenuncheat de furtunile istoriei, încrederii că, prin unitatea sa de voință și de acțiune, poporul român va îndeplini neabătut cutezătoarele obiective pe care și Ie-a propus pentru acest cincinal și în perspectivă pentru anul 2000, împlinind astfel visul de aur al Înaintașilor : României, la marele său trecut, măreț viitor.

în strinsă

însemne ale modernizării in orașul Pucioasa Foto : Agerpres

in etapa a II-a după cum urmează :• pentru muncitorii calificați retribuiți pe rețeaua tarifară „Construcții, nivelul A, pentru munca in acord", de la 2 043—2 238 lei la 2 444 — 2 649 lei; • „Construcții, nivelul A, pentru munca în regie" și „Construcții, nivelul B, pentru munca în acord, precum și pentru unitățile unde retribuția tarifară nu este diferențiată pe acord și regie", de la 2 033—2 229 lei la 2 434—2 639 lei ;• „Construcții, nivelul B, pentru munca in regie", de la 2 014—2 229 lei la 2 414—2 639 lei.în transporturi șl telecomunicații, retribuțiile lunare ale muncitorilor calificați de la C.F.R. se majorează de la 2 004—2 219 lei la 2 405—2 629 lei. Retribuțiile șoferilor cresc de la 2 004—2 248 lei la 2 405—2 649 lei lunar, in funcție de nivelul de retribuire, categoria de încadrare și grupa autovehiculului pe care il conduce. Retribuțiile conducătorilor de tractoare rutiere cresc de la 2 033—2 238 lei , la 2 434—2 639 lei, în funcție de treapta de încadrare și puterea tractorului pe care il conduc. Pentru muncitorii din activitatea de transporturi navale, retribuțiile tarifare lunare se măresc de la 2 004—2 199 lei la 2 405— 2 610 lei, diferențiat pe grupe de funcții și trepte de încadrare. Retribuțiile tarifare ale docherilor sporesc de la 2 023—2 219 lei la 2 444—2 639 Iei lunar, în funcție de clasa de calificare, grupa de mărfuri și portul în care lucrează, diferențiat pe acord și regie.1 Pentru conducătorii de utilaje portuare din portul Constanța, care lucrează în acord cu echipele de docheri, retribuțiile tarifare lunare se majorează de la 2 014—2 209 lei la 2 414—2 620 lei.în poligrafie, retribuțiile cuprinse între 2 001—2 250 lei lunar ale muncitorilor cembrie buiți pe nivelul
calificați cresc de la 1 de- astfel : • pentru cei retri- rețeaua tarifară „Poligrafie, A„“, de la 2 043—2 229 la 2 444—2 629 lei; • „Poligrafie, nivelul B„“, de la 2 014—2 238 Iei la 2 414” 2649 lei;; <• „Poligrafie, nivelul

A", de Ia 2 043—2 248 lei la 2 444— 2 649 lei; • „Poligrafie, nivelul B“, de la 2 004—2 209 lei la 2 405—2 610 lei.Facem mențiunea că în ramurile și domeniile de activitate In care se aplică de la 1 decembrie majorarea retribuțiilor, muncitorii calificați retribuiți pe rețele tarifare ce nu sint specifice ramurilor din domeniile respective beneficiază de creșterile de venituri stabilite în Decretul Consiliului de Stat nr. 206/1988 pentru rețelele tarifare pe care sint retribuiți.In toate ramurile și domeniile de activitate unde se aplică de la 1 decembrie etapa a II-a de majorare a retribuțiilor, personalul T.E.S.A., retribuit pe clase de retribuire, cu retribuții tarifare lunare cuprinse între 2 040—2 225 lei lunar, va primi noile retribuții majorate, cuprinse între 2 425—2 615 lei, maiștrii încadrați in clasa 15 de retribuire beneficiind de o majorare mal mare — de la 2 225 Iei la 2 630 lei lunar.Menționăm că noile retribuții tarifare ale personalului T.E.S.A. și ale muncitorilor din domeniile în care se aplică de Ia 1 decembrie etapa a II-a de majorare a retribuțiilor cuprind și compensațiile bănești care se acordau pînă la această dată conform decretelor Consiliului de Stat nr 46/1982 și 240/1982. De asemenea, facem mențiunea că și pentru personalul muncitor care beneficiază de la 1 decembrie de majorarea retribuțiilor sint valabile precizările făcute de Ministerul Muncii în ziarul nostru din 31 iulie a.c., privind majorarea părții variabile a retribuției, păstrarea drepturilor da alocație de stat pentru copii, nemo- dificarea chiriilor, majorarea cu 1 000 lei a plafoanelor de venituri ale părinților, in funcție de care se a- tribuie bursele elevilor și studenților, menținerea neschimbată pînă la 31 august 1989 a contribuției lunara pentru copiii din creșe și grădinița etc.
I. M1HA1

SUCEAVA : Locuințe moderne pentru oamenii 
muncii de la sateîn perioada care a trecut din acest an, in localitățile rurale ale județului Suceava au fost construite 136 apartamente destinate specialiștilor și oamenilor muncii care lucrează în agricultură, în domeniile invățămintului, sănătății și în alte activități economice din comunele Crucea, Horodniceni, Pojorita, Todirești, Vama și Gră- mești. Acestea s-au adăugat celor

822 apartamente construite la sate în perioada 1980—1988, îndeosebi în viitoarele centre urbane. De menționat este activitatea* unor consilii populare care și-au organizat formații proprii de constructori, cum ar fi Consiliul popular al comunei Todirești, pe raza localității executîndu-se acum, cu forțe proprii, cel de-al cincilea bloc de locuințe. (Sava Bejinariu).»

l

în magistrala Expunere a secretarului general al partidului la ședința comună a Plenarei Comitetului Central ai Partidului Comunist Român, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești, a- preciindu-se rezultatele obținute în aplicarea autoconducerii, reflectate în dezvoltarea de ansamblu a țării, ’se subliniază că : „Nu toți au înțeles că autoconducerea democratică, au- togestiunea înseamnă creșterea ordinii și disciplinei, intărirea răspunderii in buna conducere a activității și in gospodărirea mijloacelor încredințate". Ce laturi ale exercitării autoconducerii teritoriale sint susceptibile de perfecționare în lumina acestor aprecieri 7 Cum este posibil ca autoconducerea teritorială șă asigure creșterea în mai mare măsură a răspunderii consiliilor populare in soluționarea problemelor de competență locală 7 — iată tema convorbirii pe care am avut-o cu tovarășa Elisabeia Avram, primarul orașului Pucioasa, județul Dîmbovița.— Locuitorii orașului nostru, ne-a spus pentru început interlocutoarea, asemenea tuturor cetățenilor țării, au primit Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu entuziasm si deplină adeziune, cu ferma convingere că acest nou document va călăuzi cu succes munca întregului popor de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism. Și cu acest prilej, problemele perfecționării nîetodelor de conducere și planificare, ale aplicării autoconducerii s-au aflat in atenția dezbaterilor, subliniindu-se că viața a demonstrat pe deplin justețea măsurilor luate in acest domeniu.Dar pentru ca autoconducerea teritorială să devină cu adevărat un „motor" al inițiativelor locale și nicidecum o „curea de transmisie" a deciziilor de la centru spre unitățile subordonate consiliilor populare, este necesar, așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se renunțe la formele învechite, administrativ- funcționărești de conducere și planificare, la excesele de centralism. Ministerele, direcțiile generale, ca șl organele județene ar trebui să înțeleagă că n-au dreptul să se substituie organelor locale în luarea deciziilor de competență exclusiv locală, că specialiștii de la centru ori de la județ pot să-și dovedească competenta prin acordarea asistenței de specialitate, prin sprijinirea organelor locale în soluționarea problemelor care se ridică intr-un domeniu sau altul, și nicidecum prin știrbirea competențelor acestora și. implicit, prin diminuarea răspunderilor ce le revin potrivit reglementărilor legale în vigoare.— Vă rugăm să concretizați.— Deși consiliile populare sint titulare de plan, rolul acestora, ca și al organismelor lor de specialitate in

fundamentarea sarcinilor de producție este incă redus. Desigur, n-am in vedere marea industrie, unde întreaga producție este destinată fondului central al statului și unde structura de fabricație este subordonată necesităților generale ale economiei naționale. In schimb, atunci cind este vorba de mica industrie, de prestările de servicii ori de producția agricolă, consiliile populare cunosc mult mai bine condițiile locale de producție decit organismele centrale — mă refer la ministere — sau decit diferite organe de la nivelul județului. După părerea mea, acordarea încrederii necesare organismelor de conducere teritorială, în speță consiliilor populare orășenești și comunale, nu poate decit să ducă la creșterea res-

trebulnțele fondului de stat. în mod firesc, aceste planuri individuale ar trebui să fie rodul consultării opiniilor fiecărui gospodar, incit conținutul documentului să exprime cu adevărat împletirea intereselor individuale ale producătorilor cu interesele generale ale societății. Din păcate, Ministerul Agriculturii transmite organelor de specialitate din județe, iar de la județe se transmit fiecărui consiliu popular local nu numai sarcinile cantitative de predare la fondul central al statului, ci și structura detaliată a întregii producții, inclusiv pentru nevoile personale ale cultivatorilor de terenuri. Ca atare, organele locale de autoconducere teritorială sint lipsite de dreptul de a decide împreună cu cetățenii în le-

funcției de planificare a consiliului popular, acesta este frustrat de una din pirghiile reale ale exercitării au- toconducerii teritoriale. In al doilea rînd, lipsa de încredere în capacitatea organelor locale duce la apariția unor desincronizări între interesele generale și cele individuale, cu repercusiuni pe planul eficienței, al efectelor economice. Bunăoară. în gospodăriile populației din localitatea noastră ar fi trebuit să se cultive in acest an — conform planului stabilit de la centru, de funcționari care ori- cît de buni specialiști ar fi n-au cum să cunoască mai bine decit consiliul popular și cetățenii realitatea de la fața locului — o suprafață de 723 ha cu porumb (in primul rînd pentru hrana animalelor) și doar 5

în același timp s-a arătat va trebui „să avem perma- vedere perfecționarea legls-

AUTOCONDUCEREA
și creșterea răspunderii consiliilor populare

in soluționarea problemelor de competență locală

ponsabilității acestora în realizarea sarcinilor de plan.Bunăoară, in domeniul producției agricole. Ministerul Agriculturii și consiliul popular județean ar trebui să stabilească doar nivelurile obligațiilor de predare la fondul centrai al statului, incredințind organismelor de autoconducere teritorială responsabilitatea deplină privind planificarea pe plan local a modului de utilizare a terenurilor în funcție de așezare, fertilitate, condiții de sol etc. Consiliile populare comunale și orășenești ar fi interesate astfel să stabilească an de an niveluri de producție cit mai înalte, pentru a putea acoperi nevoile fondului central al statului și, totodată, pentru a satisface mai bine cerințele locale de autoaprovizionare.— Practic, cum se procedează în prezent ?— Mă voi referi, pentru exemplificare, la producția din gospodăriile populației. Pe baza competențelor prevăzute de reglementările legale, consiliul nostru popular, ca de altfel toate celelalte consilii populare din țară, întocmesc și înminează în fiecare an tuturor cetățenilor deținători de terenuri agricole planuri de producție vegetală și de creștere a animalelor. în aceste pjanuri — care stau la baza programelor locale de autoconducere și autoaprovizionare — se inscriu cantitățile de produse pe care fiecare familie trebuie să Ie realizeze în gospodăria sa pentru nevoile proprii de consum și pentru

gătură cu folosirea terenurilor agricole. Singura atribuție a primăriilor în aceste condiții rămîne aceea de a împărți aritmetic, pe fiecare gospodărie, cifrele primite de la centru. Altfel spus, responsabilitatea consiliilor populare pe linia elaborării planurilor de producție ale cetățenilor deținători de terenuri agricole se transformă intr-o activitate pur formală, lipsită de o fundamentare la fața locului.Normal ar fi ca planul de producție primit de la organele de stat superioare — fie că este vorba de cooperativele agricole ori gospodăriile populației — să cu-, prindă structura de producție doar pentru nevoile fondului central al statului, iar structura pentru nevoile locale de autoaprovizionare, ca și ale producătorilor proprii să o decidă organele locale de autoconducere teritorială, împreună cu înșiși deținătorii de terenuri, pornind de la cerințele folosirii integrale a fiecărei palme de pămint, de la necesitatea asigurării unei alimentații cit mai diverse și raționale în fiecare gospodărie. în acest mod s-ar putea asigura întărirea autoconducerii teritoriale prin ’ creșterea rolului planului național unic — elementul fundamental al sistemului de conducere a activității economico-sociale — în strinsă îmbinare cu sporirea răspunderii organelor locale.— Care sint efectele unor asemenea practici 7
— în primul rînd, prin ignorarea

ha cu legume, 20 ha cu cartofi, iar pentru livezi să fie repartizate doar 256 ha. Or, ia noi,, cultura porumbului nu are randamente optime, cetățenii fiind interesați să compenseze porumbul pentru animale cu alte furaje și să realizeze mai multe legume și cartofi, să obțină mai multe fructe, pomicultura avînd in zonă o bogată tradiție. Dacă ar fi fost sâ se respecte în practică planificarea de la centru, sute și sute de familii din Pucioasa care dețin terenuri agricole ar fi trebuit să meargă Ia piață nu să vîndă, ci să cumpere legume, cartofi și fructe, iar fondul de stat ar fi fost lipsit de importante cantități de produse agroalimentare.— Pornind de la practica activității consiliului popular orășenesc Pucioasa, considerați că sint și alți factori care pot asigura creșterea funcționalității autoconducerii teritoriale 7— Pe baza experienței proprii și a unei cercetări științifice mai largi am ajuns la concluzia că eficiența actului de conducere de către consiliul popular ar spori dacă s-ar realiza corelarea tuturor prevederilor cu caracter de lege din acest domeniu, incit cadrul democratic creat să poată funcționa în cele mai bune condiții. Pe bună dreptate, în Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu se subliniază că legile care reglementează organizarea întregii activități pe baza autoconducerii, autogestiu- nii, autofinanțării, a cadrului democratic din toate sectoarele răspund 
pe deplin actualului stadiu de dez-

voltare. insă că nent in lației democrației noastre muncito- rești-revoluționare pentru întărirea răspunderii, a ordinii legale, in toate sectoarele de activitate. Să eliminăm complet toate așa-ziselo II.C.M.-uri și să nu se mai funcționeze in nici un domeniu decit pe baza legilor. Numai așa vom asigura și ordinea, și disciplina, și democrația !“,Este de remarcat, prin multiplicarea de ordin juridic, s-a ajuns vederile din unele legi să trapună altora, creind zone fuzie, determinînd rețineri țiunea practică.— Rămînînd în perimetrul vitate al consiliului popular cioasa, apreciați că sint și cauze interne care reduc eficiența actului de autoconducere teritorială ?— Noile exigențe formulate de secretarul general al partidului in recenta Expunere ne obligă pe toți cei ce lucrăm în aparatul consiliului popular la o analiză severă a propriei activități. Autocritic vorbind, în activitatea noastră se manifestă încă unele tendințe de birocratizare a muncii, care au ca una din premise chiar latura administrativă a funcției organului local al puterii de stat, pierderea din vedere, intr-o a- numită măsură, a funcției sale de bază — și anume aceea de organ al democrației socialiste, care trebuie să se sprijine în tot ceea ce întreprinde pe legătura directă cu cetățenii.în deplină concordanță cu ideile și orientările cuprinse în Expunerea secretarului general al partidului privind lărgirea democrației socialiste, întărirea autoconducerii, consiliul nostru popular este hotărit să asigure in mai bune condiții participarea maselor de cetățeni, in formele instituționalizate, Ia dezbaterea și soluționarea problemelor de stat și obștești, organizind la timp și cu eficiență sporită adunările cetățenești, „Tribuna democrației", întîlnirile dintre deputați și cetățeni, astfel Incit dialogul dintre cetățeni și organul local al puterii și administrației de stat să fie un dialog fertil, de lucru, cu rezultate practice pe tărîmul dezvoltării economico-sociale a localității. Numai astfel autoconducerea teritorială poate asigura participarea oamenilor muncii la conceperea și înfăptuirea măsurilor de natură să permită buna gospodărire, administrarea și utilizarea superioară a avuției naționale din raza de activitate a fiecărui consiliu popular, punerea in valoare la cote superioare a inițiativelor locale, a resurselor existente in fiecare localitate, contribuind astfel în mai mare măsură la progresul general al patriei.

totodată, că, reglementărilor ca prese con- de con- în ac-de acti- din Pu-

Mihai IONESCU

l
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Modem, eficient in znnlehnie si opțiuni ce nu tiu intutdeaunsVIITORUL SE NAȘTE 
DIN PREZENTdin Centrala industrială de prelucrare a cauciucului Opinii privind mai buna soluționare a unor probleme ale zootehniei noasta

Două sarcini economice, de mare complexitate organizatorică, trebuie să concentreze preocupările colectivelor din economie, în spiritul exigențelor formulate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința recentelor foruri ale democrației munci- toreșli-revoluționare : organizarea exemplară la toți indicatorii cantitativi și calitativi a planului pe trimestrul IV, pregătirea temeinică a producției anului viitor.Continuind seria anchetelor-sondaj întreprinse în unitățile producătoare de anvelope, prezentăm astăzi acțiunile și măsurile întreprinse în acest scop in alte două unități crare a cauciucului București. ale Centralei industriale de prelu-
La întreprinderea „Danubiana" 

din Capitală

Demonstrația 
s-a făcut : 

planul poate fi 
x. depășitîn luna octombrie, colectivul Întreprinderii de anvelope „Danubiana" din Capitală a realizat suplimentar produse în valoare de 5 milioane lei. De asemenea, în luna noiembrie planul la producția fizică și export a fost îndeplinit integral, la unele sortimente înregistrindu-se chiar depășiri. Cu toate că în a- ceastă perioadă întreprinderea a obținut rezultate meritorii, inginerul Lucian Moțiu, directorul unității, este convins că posibilitățile colectivului sint superioare.— Puteam obține producții și mai mari, ține să sublinieze interlocutorul. Este adevărat, ne-am confruntat cu unele dificultăți pricinuite de alimentarea cu gaze naturale și unele materii prime, dar dacă fiecare muncitor și specialist, la locul său de muncă, ar fi acționat cu mai multă răspundere, rezultatele puteau fi mult mai bune. Am analizat, recent, activitatea fiecărui compartiment în parte și, în lumina Expunerii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la recenta plenară, le npcesare integrală a trul IV și a producției ție deosebită ducției de export. Pină în prezent, . toate comenzile au fost onorate la termen și există condiții să ne îndeplinim planul anual în avans.Iată, așadar, o demonstrație a modului responsabil in care trebuie privite pe planul organizării și angajării muncitorești sarcinile ce revin în acest an. Desigur, văzînd cifrele de plan dezbătute de colectivul Întreprinderii pentru producția viitoare — bunăoară producția fizică va crește substanțial —, nu mai surprinde exigența pe care o manifestă consiliul oamenilor muncii pentru pregătirea producției a- nului viitor. Și nu întîmplător un accent deosebit se pune pe asigurarea tuturor condițiilor necesare realizării unei producții de calitate ireproșabilă. Relevăm în acest sens o experiență demnă de interes și în alte unități de profil. Despre ce este vorba. întreaga producție este urmărită pe calculator. Fiecare muncitor are o marcă proprie pe care o aplică pe produsul executat. în depozitul de produse finite. tot cu ajutorul calculatorului, se ține evidența anvelopelor executate de flecare muncitor. Există deci în orice moment posibilitatea de a ști cine, cite bucăți a executat și de ce calitate sînt. Ca urmare a introducerii acestui sistem a crescut simțitor răspunderea fiecărui muncitor, a crescut calitatea produselor, s-a redus numărul de rebuturi.A fost greu să desprindem din opiniile cu care planului gătire a .proape invariabil în discuții au fost aduse neajunsuri interne și mai ales opinia optimistă că acestea vor fi înlăturate în cel mai scurt timp. Cit privește cauzele „din afara" unității, ele sint la fel de reale și a-

fectează uneori in proporții însemnate buna desfășurare a producției. Așa, de exemplu, datorită presiunii , scăzute a gazelor naturale, realizarea unor operații tehnologice devine extrem de dificilă, soldindu-se cu pierderi de capacitate și implicit de produse.încă un fapt semnificativ pentru seriozitatea cu care este privită aici pregătirea producției anului viitor ne-a fost prezentat de tovarășul Țiței Boldeanu, secretarul comitetului de partid din întreprindere :— Am înțeles limpede din Expunerea că în nomii ră de producției și modernizarea fluxurilor de fabricație. Privim aceste cerințe nu ca pe niște acțiuni de campanie, ci ca sarcini permanente care trebuie să fie finalizate prin mobilizarea întregului colectiv. Un argument al acestei atitudini active față de nou : recent s-au asimilat noi tipuri de anvelope eu performante tehnice superioare, s-au reampla- sat o serie de utilaje intr-un flux tehnologic mai suplu și eficient.Sînt toate acestea dovezi certe că la „Danubiana" pulsul producției a- nului viitor se va ridica la nivelul cerințelor formulate la recentele foruri ale democrației muncitorești-re- voluționare.

rile planului pe acest an și pe anul viitor să poată fi realizate. Posibilități care vor fi sporite prin măsurile recente luate de colectiv privind asigurarea cu scule și dispozitive a secțiilor de producție și a locurilor de muncă, asimilarea a încă cinci tipuri de anvelope și camere de aer, repartizarea unor sarcini concrete pe fiecare cadru cu munci de răspundere.Din păcate insă, eforturile colectivului se izbesc de „tăcerea" cu care abordează centrala industrială problemele reale ale acestei unități. Astfel, pină in prezent, necesarul de materii prime de bază este asigurat in proporții infime, de 15 noiembrie nu măcar un contract anului viitor. iar pină la data s-a asigurat nici pentru producția
La Centrala 

de prelucrare a cauciucului 
București

industrială

tovarășului Nicolae Ceaușescu procesul realizării unei eco- intensive o direcție priorita- acțiune o constituie înnoirea

am stabilit măsuri- pentru îndeplinirea planului pe trlmes- pregătirea temeinică anului viitor. O aten- acordăm realizării pro-
La întreprinderea 
de anvelope din 

Drobeta-Tumu Severin

interlocutorilor dificultățile se confruntă in realizarea pe acest an și buna pre- producției anului viitor. A-

Cerințe există, dar 
lipsesc contracteLa Drobeta-Turnu Severin, de cîțiva ani funcționează o modernă întreprindere de anvelope. De prisos să mai vorbim despre importanța a- cestei unități ătît pentru economia națională, cit ș; pentru export dacă avem >n vedere faptul că aici este singurul loc din țară unde se realizează anvelopele-gigant, destinate mijloacelor de transport de mare capacitate. întrebăm firesc, și aici, care este stadiul realizării planului pe acest an și cel al pregătirii producției anului viitor. Răspunsurile primite din partea cadrelor de conducere din întreprindere sînt lungi, cu argumente statistice, toate pină la urmă eșuind in explicații ale unor vechi neajunsuri cu care se confruntă acest colectiv. Desigur, putem nota și aici strădanii încunut nate de succes ale acestui tinăr colectiv, îndeosebi in privința pregătirii profesionale a muncitorilor, folosirii cu randament sporit a mașinilor și instalațiilor din dotare, a timpului de lucru, încadrării stricte in normele de calitate. Sînt a- titudini angajante ale muncitorilor și specialiștilor de aici, hotărîți să scoată întreprinderea din impas, așe- zînd-o pe drumul unei activități eficiente.Dorință la care trebuie să subscrie și alți factori, și îndeosebi centrala de resort. De pildă, apare ca o ne- concordanță flagrantă' faptul că față de cerințele normate, reale ducției agentul termic este doar in proporție de 70 la cîțiva ani se recurge la un rat păgubitor, atit pentru

ale pro- asigurat sută. De provizo- _ . „_______ ___  „______ unitateafurnizoare de agent termic (întreprinderea de construcții navale și prelucrări la cald), cit mai ales la întreprinderea de anvelope. Chiar și in aceste condiții, întreprinderea dispune de reale posibilități pentru ca in proporție însemnată prevede-

Importante , sînt 
măsurile practiceCare este situația realizării planului de anvelope pe ansamblul centralei ? Cum acționează centrala pentru soluționarea problemelor menite să ducă la realizarea producției din acest an și în anul viitor ? Cum iși exercită Centrala industrială de prelucrare a cauciucului rolul de titular de plan ? Iată citeva întrebări pe care le-am adresat tovarășului Dan Stoica, director cu problemele planului în cadrul centralei. Am apelat la acest punct de vedere, ținind seama, deopotrivă, de neajunsurile semnalate în cele două unități, cit și la alte întreprinderi de profil, cum sînt cele de la Zalău și Caracal.— Există unele rezultate pozitive In realizarea producției de anvelope, îndeosebi a sarcinilor la export. Problemele puse în discuție de factorii de conducere din unitățile centralei in cadrul anchetei „Scin- teii" sint reale și ele ne preocupă în cel mai înalt grad. într-adevăr, există rămineri in urmă mai ales la întreprinderile din Zalău, Caracal și Drobeta-Turnu Severin. Analizind în detaliu situația aprovizionării cu principalele materii prime — care sînt aceleași pentru toate întreprinderile — ținind cont de posibilitățile de întrajutorare existente intre unitățile de profil, considerăm că există posibilități reale pentru recuperarea acestor restanțe. Precizez că pe ansamblul centralei planul la producția de anvelope pe trimestrul IV va fi îndeplinit. Zilnic urmărim stadiul aprovizionării cu principalele materii prime. Căutăm să livrăm ritmic tuturor unităților materiile prime și materialele necesare fabricației. în raport de urgențele întreprinderilor, repartizăm navetele cu vagoane in țară. Ținem cont însă numai și numai de urgențele economiei.Pe plan organizatoric, precizez că am detașat specialiști în unități pentru a soluționa prompt la fața locului toate problemele privind asigurarea bazei de materii prime și încheierea contractelor în cel mai scurt timp, astfel incit în funcție de condițiile concrete prevederile planului să fie realizate. Cit privește greutățile semnalate de întreprinderile din Caracal și Drobeta-Turnu Severin privind asigurarea agentului termic, precizez că centrala a luat legătura cu 'Ministerul‘Industriei Construcțiilor de Mașini și. avem promisiuni că situația se va rezolva în scurt timp. Pe lingă aceste soluții operative menite să asigure realizarea planului. în calitatea ei de titular de plan, centrala permanent în atenție înnoirii si modernizării producției, răsnunzind impuse de beneficiarii partenerii externi.

în pofida importurilor mari de taurine făcute de-a lungul anilor în scopul accelerării - procesului de ameliorare a șeptelului, „Bălțata românească" continuă să rămină ceea ce a fost de o sută de ani încoace : „Rasa de aur" a țării. Pe cei care încă nu sint convinși de acest lucru ii "invităm să vadă pînă la ce performanțe morfobiologice și productive au fost ridicate unele exemplare de „bălțată" ce se cresc astăzi la stațiunile de cercetare și producție din Tg. Mureș, Cluj-Napoca, Timiș sau Brașov, la Întreprinderile agricole de stat Liebling — Timiș, Prejmer — Brașov, Mihai Viteazul — Cluj ori la cooperativele agricole Pecica — Arad, Petrești — Satu- Mare, Găiești, Band, asociațiile economice intercooperatiste Cuci, Mi- trești — Mureș și încă în multe alte locuri din țară. în unitățile a- mintite, această rasă, profilată mai ales pe producția de carne, atinge sporuri medii zilnice de creștere în greutate de 1 000—1 500 grame și chiar de 1 800 grame în loturile experimentale, cum este cazul stațiunii din Tg. Mureș, demonstrînd un înalt potențial biologic al rasei. Obținută printr-o îndelungată și competentă muncă de ameliorare, pțin încrucișare, în urmă cu un secol, a> vacilor din rasa „Sură de stepă", crescute în interiorul arcului carpatin, cu tauri de mare valoare provenind din rasa „Simmental", „Bălțata româ-

nească" s-a constituit ca un tip mor- foproductiv distinct, purtind in tezaurul său genetic aptitudinile de rezistență și prolificitate ale rasei locale și calitățile superioare ale rasei ameliorative. Sintetizate, caracteristicile rasei „Bălțata românească", comparativ cu rasa „Sură", însumează in fapt dublarea greutății corporale, de la 300—400 kg la 650—800 kg la vaci, iar la tauri, de la 600—800 kg la 1 000—1 200 kg, in timp ce producția de lapte a crescut de 3—4 ori, atingind niveluri medii de peste 5 000 litri în mai multe ferme zootehnice din țară. Există însă astăzi în țară numeroase nuclee de vaci.de mare valoare biologică de la care se obțin în mod constant producții de peste 6 000—8 000 litri de lapte, iar de la unele exemplare de excepție s-au muls într-o perioadă de lactație chiar 10 000 litri de lapte. înzestrată cu o mare capacitate de adaptare, „Bălțata" a trecut bine examenul tehnologic al industrializării, depășind prin performanțele sale în domeniul producției de carne in mod detașat toate rasele de taurine ale țării. Fapt este că, la această dată, „Bălțata românească" reprezintă 43—44 la sută din efectivul total de taurine al țării și are, în viitor, alături de „brună", șansa cea mai mare de dezvoltare, ținind seama citatea sa de a valorifica' imensa bogăție a pajiștilor
Se întrevăd schimbări radicale

Orientarea către rase care să permită

valorificarea deplină a fondului pastoral

de capa- superior naturale.

noastră are strategia continue a exigențelor interni Și

Gheorche IONITA 
Viroîliu TATARU corespondentul „Scinteii"

în procesul de ameliorareProcesul de asimilare șl ameliorare a „Bălțatei românești" a fost pe cît de lung, pe atit de dificil și diferențiat ca rezultate pe întinsul arealului geografic de răspindire a rasei. Acest proces avea să atingă performanțe de-a dreptul spectaculoase in Bazinul Tîrnavelor și cu deosebire in zona Mediașului și a Sibiului, unde, încă cu mulți ani în urmă, prin străduința și experiența țăranului simplu, s-a ajuns la șlefuirea unor exemplare deosebit de valoroase, comparabile din toate punctele de vedere cu cele mai bune animale crescute în lume. Această activitate de selecție și ameliorare avea să fie pusă insă pe baze cu adevărat științifice abia în anii construcției socialiste, o dată cu înființarea în zonele de răspîndlre a „Bălțatei**-" a unor stațiuni de cercetări care, pe parcursul anilor, aveau să ridice la cote nebănuite performanțele morfobiologice și productive ale acestei rase. La loc de frunte în rindul acestor unități se situează activitatea colectivului de cercetători de la stațiunea din Tg. Mureș, care, în Cei a- proape 40 de ani de muncă, și-a adus o contribuție de excepție în domeniul promovării noului in tehnologie, al modernizării și așezării pe baze științifice a procesului de ameliorare a „Bălțatei românești". Aici a fost pusă la punct una din tehnologiile care obligă de pe acum la reconsiderarea sistemului de creștere a taurinelor în grajduri, mai ales în adăposturi, extrem de costisitoare, cum sînt cele realizate în ultimii ani în zootehnia noastră. Am văzut aici, la stațiunea din Tg. Mureș, viței care de la virsta de citeva zile sînt scoși afară și crescuți chiar și pe timpul iernii în niște „boxe" făcute din material lemnos ieftin și căptușite cu paie pentru izolare, care asigură confortul de creștere fără îmbolnăvirea vițeilor. Există tehnologii cum este aceea a „vacii de carne", in care cireada nu mai este crescută în apropierea grajdurilor, ci ținută tot timnul în taberele organizate pe pășuni, unde au ca adăpost, pentru cazuri cu totul deosebite, doar niște șoproane simple, însă extrem de funcționale și sănătoase pentru animale.De cîțiva ani încoace, cercetătorii de la stațiunea din Tg. Mureș și-au axat preocupările științifice spre rezolvarea unor probleme ce se află la confluența științei biologice cu genetica, incercînd pe această cale să dea o nouă dimensiune activității
Răspunderi precise, deplină angajare

(Urmare din pag. I)pentru economia națională și al celor destinate exportului, constituie o a doua direcție modernă de perfecționare a activității de conducere în domeniul calității. Structura și căile de realizare a acestui mod nou de abordare a problemelor calității in procesul de producție au fost amplu dezbătute intr-un ciclu de articole publicate in ziarul „Scinteia", și de aceea acum vom menționa numai caracteristicile principale ale sistemului de asigurare a calității : rezolvarea problemelor calității in cadrul unui sistem de documentații, minuțios proiectat, care reglementează atribuțiile și metodele de lucru ale tuturor categoriilor de oameni al muncii din întreprindere (cadre de conducere, proiectanți, maiștri, muncitori, personal C.T.C. etc) ; aplicarea principiilor controlului total al calității, in toate fazele ciclului de viață al produselor (proiectare constructivă și tehnologică. pregătire tehnico-materia- lă a fabricației, încercare și omologare, fabricație curentă, livrare și urmărirea comportării in exploatare) ; integrarea problemelor calității in ansamblul activității de conducere operativă a procesului de producție, prin proiectarea nu numai a aspectelor tehnice, ci și a corelațiilor organizaționale, decizionale, informaționale, economice și de personal.Dațorită certelor avantaje dovedite in practica de la noi și pe plan mondial, realizarea unor sisteme de asigurare a calității trebuie să constituie, in etapa următoare, o sarcină permanentă a conducerilor Întreprinderilor, prin promovarea unor programe de proiectare, expe

com- pro-con-

rimentare și implementare a sistemului, a căror durată de realizare completă necesită 3—7 ani și o continuă perfecționare. Să reamintim că, in citeva rinduri, secretarul general al partidului a subliniat importanța acestei metode moderne de proiectare și conducere a proceselor de producție, necesitatea extinderii și generalizării regimului plet de asigurare a calității duselor.Perfecționarea metodelor deducere operativă a procesului de producție constituie cea de-a treia direcție in care este necesar să acționeze conducerile colective și cadrele de conducere din întreprinderi, pentru creșterea nivelului calitativ al producției. în acest sens, o primă problemă care își așteaptă o mai bună rezolvare o constituie realizarea unor sisteme informaționale ale calității, care să fie complete și operative, bazate pe tehnica modernă de calcul, astfel incit să furnizeze informații detaliate asupra calității realizate efectiv in toate stadiile de fabricație și in exploatarea produselor. Pe această bază solidă, informațiile provenite din sistemul de programare operativă și din sistemul de calcul al costurilor pot fi corelate cu informațiile a- supra calității, asigurind o conducere operativă științifică, in toate componentele sale. Mai mult, sistematizarea informațiilor asupra calității (cu deosebire cele referitoare la neconformități, rebuturi, reclama- ții și datele asupra comportării in exploatare) permit aplicarea unor măsuri preventive și o analiză a- profundată a cauzelor defectelor de calitate, ceea ce dă posibilitatea să se ia măsurile de corecție necesare și să se preîntîmpine constatarea tardivă (la beneficiar) a defectelor.

în etapa actuală este necesar să se întărească și controlul direct exercitat de conducerea colectivă a întreprinderii, de cadrele de conducere asupra respectării disciplinei tehnologice de către toate categoriile de oameni ai muncii. Aceasta pentru că nu este suficient să avem un sistem proiectat de responsabilități și activități de asigurare a calității, ci trebuie să avem și certitudinea că documentațiile tehnice, procedurile și tehnologiile de control, sint aplicate corect în practică. Grija permanentă pentru respectarea disciplinei tehnologice, această „lege de fier a organizării industriale moderne", necesită acțiuni proprii ale echipei de conducere, ale 1 fiecărui cadru de conducere in zona sa de responsabilitate. Aceste acțiuni sint menite să furnizeze informații cu caracter global, suplimentare celor oferite de activitatea curentă a compartimentului C.T.C., constituind un mijloc important de educare, de ridicare a conștiinței colective asupra calității, un prilej de demonstrare de către cadrele de conducere a grijii pentru problemele calității. Demn de reținut este faptul că, în sistemele de asigurare a calității, această activitate este și ea proiectată. Practic, prin formulare de control și sondaje (controale de tip ..audit"), directorii, șe- fii de secții și alte cadre de conducere pot organiza în mod direct o verificare periodică a asigurării pregătirii tehnico-materiale a fabricației (documentațiile tehnice utilizate, asigurarea cu SDV-uri și AMC- uri, capabilitatea utilajelor etc.) și a respectării prescripțiilor tehnologiei de execuție și control (inclusiv prin revorificarea calității unor repere și produse). Apoi, abaterile de

la sistemul de lucru proiectat sînt discutate cu factorii implicați (pro- iectanți, maiștri, muncitori execu- tanți, reglori, controlori de calitate), ceea ce permite formarea unei imagini globale asupra cauzelor și măsurilor corective necesare. Oricit de solicitate ar fi cadrele de conducere, rezervarea unui fond de timp pentru exercitarea unui control direct al gradului de respectare a disciplinei tehnologice constituie o metodă de lucru obligatorie in sistemul de asigurare a calității.Sarcini deosebite in perfecționarea calității produselor revin și lucrătorilor din alte domenii : proiectarea constructivă, proiectarea tehnologică, încercarea și omologarea produselor și tehnologiilor noi și modernizate. Este un prezent măsură, clde din blemele ___ _____ ...trebuie să fie proiectate și experimentate. în toate aspectele lor. Realizarea unor produse de nivel nic și calitativ mondial pune in proiectantilor din institutele cercetare științifică și inginerie nologică, din compartimentele specialitate ale intreprinderilor cina de a-și ridica permanent velul de competență profesională, de a se informa asupra progresului tehnic și științific mondial, de a efectua încercări si studii comparative asunra pronriilor produs» și. a unor produse similare realizate pe plan mondial, de a cunoaște cerințele actuale și d» perspectivă ale economiei naționale si ale pieței externe, de a îmbunătăți baza de informații asunra comnortării în condiții reale do exploatare a produselor proiectate și executate. Asoecte care merită o atenție aparte.

adevăr acceptat unanim in faptul că, in cea mai mare calitatea produselor se defaza de proiectare, că pro- asigurării calității pot șiteh- fața de teh- de sar- ni-

de cercetare în domeniul zootehniei. Efortul stăruitor spre descifrarea tainelor științelor biologice și genetice, spre orientarea cercetării noastre zootehnice în direcțiile care pot asigura progresul cel mai rapid al acestei ramuri a culminat aici cu elaborarea unei tehnologii ce își propune să revoluționeze întreaga concepție cu privire la coordonarea și desfășurarea procesului de reproducție la taurine. Este vorba de Obținerea, in premieră pe țară (încă in anul 1978), a primilor viței, nu pe calea devenită clasică, a înșămință- rilor artificiale, ci prin transfer de embrioni. Cercetările în această direcție au intrat într-o nouă etapă, in care se caută să se dea acestei tehnologii o dimensiune la nivel național prin crearea unor depozite de embrioni care, într-o perioadă relativ scurtă, vor înlocui-cu o eficiență extraordinară actualele metode practicate în procesul de reproducție la animale. Ce valoare practică are această realizare ? Una de excepție, dacă avem în vedere că pe această cale, în procesul de ameliorare a efectivelor noastre, se va realiza in următorii 10—15 ani ceea ce nu au putut face practica și știința noastră zootehnică in decurs de 100 de ani. în prezent, in conteinere mici cit o geantă „diplomat", circulă in lume cirezi sau turme de animale, prin extinderea în producție a acestei metode de ameliorare a raselor și speciilor de animale.Stațiunea din Tg. Mureș este o școală înaltă a zootehniei moderne, unde, neîndoielnic, se vor cristaliza și aplica soluții și tehnologii noi, vor fi depășite bariere la care azi nici nu gîndim. Și aceasta pentru că aici muncesc oameni cu o înaltă pregătire profesională, pătrunși de misiunea lor, oameni care, in locul traiului liniștit sub paravanul soluțiilor primite de-a gata, au pornit o adevărată ofensivă pentru afirmarea școlii românești de zootehnie.Dar care anume sînt elementele care dau activității acestui colectiv valoare de etalon in domeniul cercetării zootehnice românești 7— Desigur, in primul rind rezultatele practice sînt cele care ne plasează în rindul acelor unități a căror activitate se poate ridica in anumite privințe la valoare de referință — ne spune tovarășul dr. Emil Silvaș, directorul stațiunii de cercetări, membru corespondent al Academiei de Științe Agricole și Silvice. Tot ce am realizat nu este rezultatul hazardului, al întimplării, ci consecința firească a materializării unor programe de cercetare de lungă și scurtă durată, pe care noi ne-am încăpățînat să nu le „modelăm" după anumite orientări care și-au făcut loc, într-o anumită perioadă, în concepția de dezvoltare a zootehniei noastre. Chiar și atunci cînd arealul geografic al „Bălțatei" a fost asaltat cu atîta tam-tam de alte rase aduse din import, am rămas la convingerea că reușita nu poate fi decit de partea noastră. Nu ne-au impresionat prea mult nici falsul modernism care a fost impus cu atîta stăruință în domeniul tehnologiilor de creștere. Noi am urmat calea începută cu atîta competență de înaintașii noștri, incercînd să punem pe baze noi unele metode și tehnici, prospectind mereu acele domenii care, in convingerea noastră, puteau da un impuls extrem de dinamic cercetărilor fundamentale. Niciodată nu ne-am abătut de la convingerea privind caracterul unitar al producției agricole in care, prin creșterea animalelor, se finalizează și valorifică producția vegetală. Starea de sănătate și producție a animalelor se reflectă ca intr-o oglindă în nivelul producției vegetale. Beneficiind de sprijinul și înțelegerea necesare și din partea forului nostru științific tutelar. Academia de Științe Agricole și Silvice, dar mai ales a organelor de partid și agricole de la nivelul județului stațiunea s-a constituit cu adevărat într-o unitate complexă de cercetare și producție, care studiază nu numai problemele ce țin de genetică a animalelor narea tehnologiilor i acestora, ci și unele domeniul product;ei ales cele ce țin furajelor in lapte și carne. Fapt este că, la această dată, stațiunea dispune de o bază de producție formată din 1 700 de taurine, precum și de o suprafață mare de teren agricol și de pajiști care servesc nd numai pentru asigurarea furajelor necesare, ci și pentru clarificarea științifică a unor probleme aflate la confluența științelor agrotehnice cu cele zootehnice.

! ameliorarea sau perfecțio- de creștere a probleme din vegetal■>•. mai de conversia

— Sint cunoscute rezultatele care le obțineți, se bucură ele apreciere și încredere ?— Aș vrea să spun că la toate nivelurile decizionale ar trebui să e- xiste mai multă Încredere în ceea ce facem. Convingerea mea este că specialiștii din producție sînt prea puțin informați de preocupările și realizările noastre. Nu e locul acum să dau exemple din trecut, cînd, chiar și aici, în jurul stațiunii, s-a încercat aclimatizarea forțată a unor animale, fără ca cineva să ne consulte măcar. Că s-a greșit este astăzi clar. Dar o confirmare a afirmației mele este chiar modul în care se desfășoară procesul de zonare a raselor în teritoriu, faptul că în actuala concepție de dezvoltare a efectivelor, deși se prevede o creștere numerică a rasei „Bălțata românească", părerea mea este că ponderea ei ar trebui să a- jungă la cifra stabilită cîndva, adică la 55 la sută, și nu la 43. cît se prevede acum. Rasa „Bălțată cu negru", recent omologată, iși are un areal și o destinație tehnologică justificate. Cerințele rasei, corelate cu potențialul acesteia, ca rasă specializată pentru producția de lapte, nu pot fi minimalizate fără riscul reducerii drastice a performanțelor sale. Așa se explică existența de ferme populate cu această rasă și care dau producții la nivelul raselor neameliorate. La acestea mai adăugăm slaba rezistență la îmbolnăviri comparativ cu rasele „Bălțata românească" și „Brună".în ceea ce privește rasa „Pinzgau", ea este eliminată sau de fapt ignorată pe nedrept din programul de zonare a raselor. Aceasta a dus ca efectivele să se restringă șl să fie excluse de la progresul genetic. Practic, nu există azi tauri valoroși din. această rasă, reproducția efectu- îndu-se după metodele secolului trecut.— Tovarășe director, există totuși păreri că „Pinzgaul" este o rasă depășită, incapabilă de a se ridica la cerințele zootehniei noastre intensive pe care vrem să o realizăm.— Este o rasă inferioară dacă ocomparăm cu ceea ce se obține astăzi la noi în diferite unități agricole,. unde nici preocuparea, și nici priceperea nu sînt la nivelul cerin- 
•■'■i\r. '

Creșterea animalelor în condiții naturale

po de țelor. Dar nu numai în zona ei d< baștină din Europa, ci și la noi sin gospodari care realizează Ia aceast rasu producpi de 4 uuo litri lapte Nu acesta este insă elementul ce mai important in cazul „Pinzgaului* ci faptul că ea este singura rasă di taurine care poate să valorifice îi condiții economice deosebite ctajel superioare ale pășunilor montane adică acele zone in care astăzi pașt doar oaia „Țurcană". Pentru că, ori cit de intins este fondul pastoral d care dispunem, nu trebuie uitat c; acest patrimoniu, din punct de ve dere al potențialului productiv ac tual, este mai mult sărac decît bo gat. Obligația noastră este de a găs calea de a transforma această sără ele naturală intr-o bogăție socială Iar in condițiile date, acest lucru s> poate face prin repunerea ra sei „Pinzguu" în drepturile ei natu rale, adică extinzindu-se in toat zona înaltă a Carpaților orientali ; Apuseni, unde de fapt a și fost acli matizată, și cred eu că cercetare noastră zootehnică ar trei ui să-ș spună punctul de vedere și in legă tură cu aclimatizarea ei in zona pă șuniior alpine din Carpații meridio hali. Desigur, o asemenea opțiuni aduce in discuție și cerința infiin țării unei stațiuni pentru cercetare: acestei rase. Ar fl păgubitor pentn zootehnia noastră să se renunțe Ia < rasă care se caracterizează prin rezistență deosebită la îmbolnăviri ș printr-o foarțe mare prolificitate. Ti actuala gîndire cu privire la imbu nătățirea procesului de ameliorare i taurinelor, „Pinzgaul", avînd aseme nea calități, poate să reprezinte sur să de gene pentru crearea raselo sintetice, adică a unor animale provenite din încrucișarea a trei sai mai mtiltor rase. Analizind lucruril pe un plan mal larg, cred că est< greșită concepția de a limita rasei» la cele zonate acum, adică numai 1: trei rase. Condițiile noastre natural» sînt atit de diferite de la o zonă 11 alta incit, in mod obligatoriu, trebui» să avem rase care să valorifice ir mod superior condițiile fiecăre zone. De fapt, ar trebui să ne gin- dim de pe acum la crearea tipulu de animal care să îngemăneze în e toate calitățile superioare pe care 1» presupun viitoarele tehnologii superioare de creștere a taurinelor.
A t t i Z, I • Li , ț i jrt i 1,

calea cea mai sigură spre eficiență— Care credeți că sînt condițiile cele mai apropiate de optim privind organizarea creșterii animalelor ?— Din punct de vedere organizatoric, noi mergem pe drumul marilor ferme de tip industrial, drum pe care merg astăzi toate țările dezvoltate, întrebarea este : cit de mari trebuie să fie aceste ferme 7 Potrivit cercetărilor noastre, optimul economic ar fi ferma cu 300—400 de vaci, și nici într-un caz unitățile-gigant de 1 000—3 000 capete. în mod obligatoriu trebuie acționat cu curaj și dis- cernămint pentru reconsiderarea actualului flux tehnologic din marile ferme de tip industrial, și cu deosebire la acele tehnologii sofisticate care au fost extrapolate in unitățile noastre zootehnice, fără ca acestea să fi fost verificate în prealabil de cercetarea științifică proprie. Ne referim in mod expres la includerea în flux a pășunatului, padocurilor etc.— Am înțeles că practica zootehnică a fost obligată să apeleze la acest „import" de tehnologii tocmai pentru că la vremea respectivă cercetarea noastră nu era in măsură să ofere soluțiile moderne și eficiente necesare.— Este limpede că soluții de genul celor pentru care s-a optat nu putem furniza pentru simplul motiv că noi le considerăm neverificante in unități specializate de cercetare. Este sigur că aceste verificări ar fi costat incomparabil mai puțin decit neajunsurile produse de fermele realizate fără o fundamentare științifică. Oricum, ele s-au dovedit total neadecvate. Și apoi, unde in lume vaca este ținută numai în adăposturi de betoane, de la naștere pină la sacrificare, cînd se știe că ea este un animal care natural s-a format și a crescut în libertate milioane de ani pină ce crescătorul de rînd s-a gîn- dit să-i asigure un grajd simplu, nti atit pentru a o feri pe ea de intemperii. cit pentru a-i fi lui mai ușor să o îngrijească.— Să înțelegem din aceasta că sîn- teți adeptul revenirii la „naturale" de— Categoric dezorganizată tunci, ci totul ințifice, potrivit unor tehnologii simple, dar deosebit de eficiente. De fapt, in ferma noastră zootehnică v-ați putut convinge că noi mergem pe ideea creșterii animalului cit mai mult cu putință afară, în aer liber. Dar pentru ca vaca să fie readusă la sistemul ei natural de viață, trebuie pregătită încă de la naștere pentru acest mod de viață. Noi am început mai de mult experimentarea unei astfel de tehnologii, iar acum sîntem in măsură să demonstrăm cu fapta concrete că este calea pe care trebuie mers in viitor în creșterea taurinelor. Am produs aici sute și sute de exemplare de mare valoare

metodele creștere a taurinelor 7 da, dar nu in forma și rudimentară de a- organizat pe baze ști

biologică, care de la naștere șl pini la maturitate deplină au fost crescu te în aer liber, amenajindu-le, pentru condiții mai deosebite, diferiți spații care au insă o mare calitate aceea de a feri animalele de curenți de aer. Eu incă nu am văzut vițe sau vacă furajată rațional care si se îmbolnăvească de frig, in schiml am văzut cirezi întregi închise ir grajduri imense, ce sufereau crun din cauza condițiilor nefavorabile d» mediu. Cu cit mai repede vom reuș să formăm convingerea că grajdurile trebuie folosite doar ca nișt» anexe utile pentru creșterea taurinelor, cu atit mai repede vom înlătura multe din stările de lucrur necorespunzătoare din acest sector Important este ca, în toate cazurile animalelor să le asigurăm posibilitatea opțională cu privire la confort adică să lași să aleagă singure cit și cind să stea afară, sau în ce a- nume situații să. se retragă in grajd Este tocmai ceea ce am făcut noi aici, la stațiunea din Tg. Mureș, șl după ani de experimentări ne-am convins că aceasta este calea cea mai sănătoasă și eficientă pentru creșterea animalelor. Spuneam că noi creștem vițeii, de Ia virsta de 5 zile, afară, in niște boxe simple, in cușete de lemn, izolate cu paie, unde, oe-i drept, sînt urmăriți in fiecare zi de medicul veterinar, care intervine imediat ce observă o mică neregulă în comportamentul lor. Anul acesta însă, din cei 300 de viței, doar 4 sau 5 au trebuit readuși in creșe, undo au fost supuși unor tratamente. Fapt este că la noi au dispărut cazurile în care trebuie să se apeleze la așa-zisa sacrificare de necesitate a vițeilor, aceasta fiind de sub 1 la sută. Dar, întrucît discuția pe această temă ar fi mult prea lungă pentru a clarifica lucrurile, fac invitația celor interesați să vină și să vadă la fața locului, nu numai cum creștem vițeii în aer liber, ci și cum creștem tot timpul, deci și iarna, vițelele mai mari în taberele organizate pe pășune și cum ele înregistrează aici sporuri in greutate ce nu se ating In multe din ingrăsătoriile noastre de taurine. Abia ajungînd aiti, vor putea înțelege și saltul pe care l-am înregistrat și in domeniul producției de lapte, al cărei nivel mediu depășește acum 5 000 litri, și să nu uităm că acest nivel se realizează la o rasă cunoscută a fi profilată pe producția de carne.Lipsesc, desigur, din discuția noastră problemele arzătoare ale bazei furajere sub ambele ei aspecte : al producerii furajelor de calitate, ca șansă supremă de valorificare a potențialului biologic, și cel al științei furajării diferențiate după starea fiziologică și de producție. Fără includerea in gîndirea și practica noastră curentă a acestor cerințe fundamentale vom rămîne la periferia problemelor arzătoare ale unei zootehnii moderne și eficiente.Am consemnat în articolul de prin directorul stațiunii din Tg. rezultatele, din preocupările lor, _ ______________ _bltă pentru zootehnie. Publicindu-le, lăsăm, se înțelege, deschise paginile și pentru alte opinii, ața cum este firesc să se petreacă lucrurile intre oameni de știință, cercetători, oameni cu o bogată experiență practică pentru a reconsidera ceea ce se socotește necesar să fie reconsiderat, pentru a îmbunătăți acolo unde trebuie îmbunătățit in interesul acestei ramuri esențiale pentru agricultură și pentru economia noastră.

față opiniile unor cercetători, exprimate Mureș, opinii izvorite din munca, din vlzind probleme de importantă deose-
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'AGINA 4 SCINTEIA — miercuri 7 decembrie 1988

Opera eminesciană s-a dovedit a din perspectiva timpului, un uni- ■rs a cărui rostire a încărcat rosti- a altor universuri artistice. Gloria suferința unei vieți care s-a con- mat pe deplin numai in operă a nstituit pentru artiștii plastici, mu- cienii sau scriitorii ce i-au urmat ilejuri de a descifra — cu mijloace tistice dintre cele mai deosebite — ldura, prinosul de omenie, acea țelepciune a simplității atit de leclfice spiritualității eminesciene, uzicalitatea, fluența, consistența amatică, ponderea pe care o află irsurile poetului in însuși miezul npede al expresiei sint, de un secol coace, nu numai prilej de analiză entă, ci și de contemplație uimită, -imba românească este un admi- bil instrument liric. Pentru poezie, i are bogății sigure și vaste, pe ire, după poe-1 popular, le-a ' îs in valoare ninescu, scria lexandru Phi- jpide. De la el nă astăzi, limba «etică româ- ;ască a ajuns să iată exprimaosolut orice mlă- îre lirică". Crea- i eminesciană a nstituit și con- nuă să fie pentru creatorii de de mai diferite formații un fn- >mn de a se apleca cu mai mul- atenție spre substanța vie și ipierițoare a versurilor, de a cău- acele expresii definitorii pentru ea ce este mai adine înscris în ifletul românesc.Forța magnetică.a personalității lut ninescu a constituit pentru artiștii astici prilejuri de a-și exercita laginația în construirea unei aderate galerii de portrete. Limbajul astic al multor creatori români pabil să refacă în aria și cu ma- rialele proprii această experiență tistică trădează de multe ori o muniune afectivă echivalentă cu i elogiu și mărturisită ca atare. Nu te insă mai puțin adevărat că de arte multe ori tentativa de escala- re a realității, încercarea de a prinde în imagine, dincolo de tră- turile concrete ale chipului, viața cunsă a gîndului nu se produce, ea puțini șîr.i creatorii de artă sstică c -e, copleșiți de forța creași eminesciene, au reușit să dezvă- fe ofeva din marea complexitate a eții sale lăuntrice. Posibilitatea de trece mai departe de straturile larente, superficiale este însă o estiune ce ține în exclusivitate de lentul fiecărui creator. Pentru Ion eorgescu. de pildă — unul din re- ezentanții de seamă ai sculpturii mânești. contemporan cu Emi- •scu și autor al unuia dintre purele portrete ale poetului realizate timpul vieții sale — importantă a st sublinierea forței calme, reținu- , pe care maturitatea o conferea lipului. Mijloacele de realizare sint să acelea ale modelajului minu- rs, in bună tradiție clasică, spe-

cific epocii. Nimic însă din marea seninătate a geniului ce îmbina idealul clasic cu avinturile romantice. Un colorist de calitatea și importanța lui Luchian de asemenea nu lăsa la moartea poetului decit un desen reprodus in monografiile destinate pictorului, mai curînd ca un reper biografic decît ca una din realizările sale de prestigiu. Creațiile contemporane, fie că se numesc picturi, sculpturi, gravuri sau ilustrații de carte au reluat și tălmăcit chipul poetului. Efigie și simbol totodată, el a prilejuit exprimarea capacității de înnoire a modalităților de construcție plastică, dar și dorința de a comunica adevărate „mărturii" despre marele poet național. De la confesiunea directă, subiectivă a desenelor și ilustrațiilor de carte pină la reconstituirea chipului său

unul adevărat arhitect al formei. O asprime inteligentă ce atinge poezia Ia nivelul adevărurilor conștiinței a impus aceste sculpturi printre realizările de seamă ale creației contemporane. Chipul impunător prin însăși prezența lui lipsită de retorică, austera lui noblețe constituie, în interpretarea lui Anghel, nu numai o meditație asupra geniului eminescian, ci și a condiției umane în general. Lipsa de ostentație a discursului, persuasiv, strict Vizual, neliterar reunește de asemenea lucrările dedicate poetului de Ion Vlasiu, Gabriela Manole Adoc și Paul Vasilescu. La Oradea, figura monumentală a poetului realizată de Ovidiu Maitec aduce o viziune dramatică, încărcată de o acută tensiune psihologică. Nevoia de exemplaritate și ideal impun însă

forța expresivă care aparține picturii sale. Numeroase alte încercări au ambiționat să pună în valoare bogăția de aspecte, diversitatea unei opere care uimește șl astăzi. O serie de lucrări contemporane constituie de asemenea adevărate mărturii ale unei profunde implicări. Este, de fiecare dată un alt mod de a sonda sensurile existenței, ale universului românesc cu instrumente care aparțin unor sensibilități specifice. Intre cele mai recente omagii aduse geniului eminescian s-a înscris și expoziția scriitorului Alecu Ivan Ghilia. Deschisă în spațiile generoase ale Muzeului literaturii române, cu prilejul „Zilelor Eminescu" organizate aici, expoziția a atras atenția asupra creației unui scriitor cunoscut care, in mod egal, s-ar fi_putut manifesta și ca plastician.
MÂR TURII1N TIMP
Universul operei eminesciene în arta plastică

în cadențele ample ale sculpturii monumentale, diversitatea portretelor eminesciene exprimă totodată o deosebită varietate a modalităților stilistice. De la relatarea „obiectivă" a picturii lui Camil Ressu la inflorescențele metaforice ale unui întreg ciclu de desene semnate de Ligia Macovei, ciclu continuat recent cu o serie de acuarele, aurite de o nestinsă patimă pentru frumusețea versului eminescian, poate fi urmărită, într-o gamă destul de largă de lucrări, mișcarea sugestivă a simbolurilor poetice. Lucrările rămin insă, mai departe, universuri artistice autonome, semnificative mai mult pentru personalitatea artistică a creatorilor decît pentru universul eminescian propriu-zis.Interesantă este încercarea, vizibilă mai ales in sculptură și pictură, de a depăși limitele unui impresionism care implică riscurile purei subiectivități spre construirea unor imagini complexe. In sculptură, de exemplu, portretele lui Eminescu au de multe ori un sens categorial, o anume gravitate a expresiei incitind la reflexivitate. Cornel Medrea. Ion Jalea sau Oscar Han au realizat asemenea portrete care încearcă să fie o îmbinare de energie și visare, de ingenuitate șl orgoliu reținut.Adecvarea vizualului la liric a dus, cel puțin în sculpturile contemporane. la crearea unor imagini simplificate, lipsite de ostentația căutării frumuseții. Hotărirea de a renunța la aspectele convenționale pe care subiectul le adusese prin tradiție aparține însă lui Gh. D. Anghel. Bustul poetului realizat de el, ca și monumentul ridicat astăzi în fața Ateneului' Român sînt creații ale

și alte efigii ale poetului. „într-o zi, scria Ion Vlasiu, va trebui să concepem statuia lui Eminescu, poetul marilor elanuri lirice, poetul care ne-a învățat să iubim. Atunci se va afirma pe deplin graiul marmurei și vom înțelege cintecul ei distinct, neîntrecut în vibrație lirică." înțelegerea afectivă și deopotrivă intelectuală a universului eminescian va trebui, firește, dublată de valoare. O valoare capabilă a fi construită de visul activ al conștiințelor artistice, vis izvorit din nevoia de purificare morală și de frumusețe lăuntrică. Tentativa de a investiga universul de adevăr și patos, de adîncă cultură și efervescență creatoare a versului eminescian a fost reluată cu prilejul ilustrării numeroaselor ediții ce i-au fost consacrate. Ediția bibliofilă din 1944 ilustrată de Aurel Bordenache sau aceea mai recentă cu lucrări de Ștefan Eugen Boușcă au adus mărturii asupra timpului artistic românesc, moduri de a privi creația și chipul poetului. Elocvența limbajului plastic al Ligiei Macovei nutrit da stofă emoțională și ideatică constituie de asemenea un reper important in tălmăcirea, cu sensibilitate lirică, a versurilor. Adevărate punți de înțelegere au adus și Mircea Dumitrescu sau Vasile Socoliuc ilus- trind cărți sau ediții ale caietelor Eminescu.In pictură vitalitatea culorii s-a impus, triumfătoare asupra vicisitudinilor unei biografii adeseori dramatice. Evocările, de către Alexandru Ciucurencu, în pictură a Luceafărului de exemplu (lucrări aflate in patrimoniul Muzeului literaturii române) au in acest sens
Tinerilor țării - un înalt nivel

de cunoștințe științifice
Irmare din pag. I)icii partidului de dezvoltare a tn- itămintului au reținut cu aleasă indrie patriotică definirea școlii, că in Raportul la Congresul al C-lea, drept principal factor de cul- iră și izvor de civilizație. Cu ace- ași sentimente de adîncă satisfac- s și sporită responsabilitate, oame- i muncii din amfiteatre și labora- are, din atelierele de proiectare microproducție, cadrele didactice studenții au înregistrat relevarea i pregnanță, în recenta Expunere, contribuției majore a școlii și certării științifice in substanța reall- rilor istorice obținute de poporul >stru în dezvoltarea economico-so- ală a țării în perioada ultimilor de ani.Acțiunile complexe, șpecifice în- ițămintului superior, de formare viitorilor specialiști, de materia- :are a creației științifice proprii,I drept fundament strategic teza ■ogramatică a secretarului generalpartidului — amplu argumentată documentele Congresului al III-lea și Conferinței Naționale ale irtidului. In Tezele din aprilie, în zefe recentei Expuneri — potrivit reia înfăptuirea tuturor progra- elor economico-sociale nu se poate ce decit pe baza celor mai noi cu- •riri ale științei și tehnicii, a an- ijării cercetării științifice, lntr-o rinsă conlucrare cu învățămîntul producția, in Înfăptuirea ansam- ului obiectivelor progresului social. Un rol hotărîtor in conducerea o- trei practice, in diriguirea acțiuni! msecvente de transpunere în viață politicii partidului de permanentă eștere a potențialului național de eație științifică și de formare a idrelor cu temeinice cunoștințe •ofesional-științifice.- devotate cauți partidului și poporului, îl are to- irășa academician doctor inginer lena Ceaușescu. eminent om poli- s, personalitate proeminentă în ■izontul mondial al științei, pre- ■dintele Consiliului Național al Ștl- țel și Invățămintului.Completitudinea și profunzimea alectică ale concepției secretaru- il general al partidului despre ros- irile de căpătîi ale prezentului șl itorului școlii românești sînt exem- ar dovedite prin limpezimea și msecvența gindiril sale, ilustrate i strălucire și in recenta Ex- anere : „Nu trebuie să uităm Ici un moment — arăta tovarășul icolae Ceaușescu —- că realizarea ituror obiectivelor este posibilă □mai cu oameni cu o înaltă pregă- re profesională și tehnică, capabili t soluționeze cele mai complexe -obleme și să asigure înaintarea ■rmă a patriei noastre spre cele mai lalte culmi de progres și civili- iție".Angajați în plin proces de formare autoformare profesională, spiri- lală, revoluționară, studenții și e- ucatorii acestora își asumă direct alectivul strategic global al parti- ului — afirmarea României la sfir- tul actualului cincinal ca țară so- alistă mediu dezvoltată economic, •earea condițiilor obiectiva pentru ’.ultilaterala dezvoltare a tuturor omeniilor vieții sociale prin accele- irea acțiunii factorilor intensivi, ilitativi ai progresului economico- acial.In sistemul referențial al activi- itii constructive a tuturor oameni- >r muncii din patria noastră, fun- amentat de către partid, strălucit ’afirmat de către secretarul gene-II al partidului în recenta Expu- ere. școala și oamenii școlii, viitorii oecialiști și educatorii acestora sînt ngajați și vor acționa cu toafe for-, ;le pentru soluționarea problemelor omplexe ale organizării și moder- izării producției, ale perfecționării jhnologiilor și caracteristicilor ma-

terialelor existente, pentru realizarea a npi și noi materiale și tehnologii, care să asigure valorificarea superioară a materiilor prime și resurselor energetice, a muncii poporului nostru. Ne vom implica, in acest mod, mai din plin în cerința sporirii competitivității produselor românești, afirmării curajoase a inteligenței și forței de creație a poporului român in circuitul mondial de bunuri și valori.Insușindu-ne tezaurul ideatic al tezelor cuprinse in Expunerea la lucrările comune ale Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român și celorlalte organisme ale democrației muncitorești-revolu- ționare, comuniștii, studenții și cadrele didactice înțeleg uriașa forță de impact a unui imperativ mai puternic decît oricind altcindva : pentru ca învățămîntul să se realizeze integral ca forță a modernizării și perfecționării producției, trebuie neîncetat să se modernizeze și să se perfecționeze el insuși. „Totodată — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să acționăm cu toată hotărirea pentru înfăptuirea programelor de perfecționare a invățămin- tului, de ridicare a nivelului tehnic și profesional al cadrelor, al oamenilor muncii din toate domeniile". Pe deplin integrat acestor puternice comandamente politice, Institutul politehnic " ~înscris în cartea sa nată in greșul al_______ .se trece, incepind cu cincinalul fundamentat strategic In vara anului 1965, la construirea noului său local, ca modernă alcătuire arhitectonică și ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu" — se află in prezent în plin proces de modernizare și perfecționare a structurilor didactice și tehnologiilor educative. Dispunînd de o bază materială în continuă dezvoltare și modernizare, de un valoros corp profesoral, avînd privilegiul numeroaselor vizite de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, beneficiind de indicațiile și orientările secretarului general al partidului, de imensă forță mobilizatoare, formulate direct în facultățile institutului, de exemplul personal de muncă neobosită și cutezanță creatoare al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. cei ce muncesc in cel mai mare institut^de învățămint tehnic superior al țârii își vor intensifica eforturile pentru a ridica la puterea faptelor de viață comandamentul formării pentru uzinele și șantierele patriei a unor cadre inginerești caracterizate prin sporită capacitate creativă și de organizare modernă a producției și muncii. Milităm și vom acționa eu perseverență pentru a sădi în simțirea și conștiința studenților noștri, a viitorilor specialiști mîndria patriotică și spiritul revoluționar, demnitatea și combativitatea specifice făuritorilor comunismului.Magistrala Expunere a secretarului general al partidului întărește și dezvoltă o teză-program care, în formularea cuvîntării la marea adunare populară prilejuită dă deschiderea actualului- an de învățămint, a gendrat un profund ecou în viața școlii românești. „Așa cum am declarat Ia deschiderea anului de învă- țămint la Timișoara — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să punem în centrul preocupărilor noastre intensificarea activității de de ridicare a pregătirii culturale, de muncii, a în- inalt nivel de ideologice. Să

politice,din București — care' a cel mai de cinste loc, în de aur, hotărirea consem- Raportul istoric la Con- IX-lea al partidului de a

cercetare, profesionale, tehnice, înarmare a oamenilor tregului popor cu un cunoștințe științifice, devenim o puternică forță a științei și culturii, un popor care să acțio-

INSTITUȚIILE DE CULTURĂ
e? MMM

Căci Alecu Ivan Ghilia a fost unul dintre studenții apreciați de maestrul Cor- neliu Baba. Revenirea la uneltele plasticianu- lui a fost salutată cu entuziasm Ia vernisaj profesorul xandru Piru, -și Si
de Aleea de criticul istoricul de artă Dan Grigorescu, care au descifrat semnificațiile acestui admirabil gest. „Alecu Ivan Ghilia — spunea Dan Grigorescu — a avut de înfruntat și dificultățile temei, și pe acelea ale tradiției. El s-a apropiat de Eminescu cu o îndreptățită și pilduitoare sfială. Nu îl interpretează. ci il citește. E o legătură pioasă de om care știe ce înseamnă literatura și traducerea ei în imagine vizuală".„îmi plac atrag numai dar care au imaginează, . spațiu ideal, afirma Alexandru Piru. Acest spațiu există în cărțile lui Ghilia. In~pictură, fiecare tablou al lui este un simbol. Nu este o reproducere a naturii, nici a unei idei, ci un simbol mai complicat care presupune oarecari reflexii dacă vrem să înțelegem exact ce a vrut să spună Alecu îvan Ghilia". Subliniind încă o dată meritul ce revine Muzeului literaturii române în organizarea unor manifestări dedicate marelui Eminescu. reținem in încheierea acestor rinduri propunerea ca. în anul jubiliar. Uniunea artiștilor plastici și Uniunea scriitorilor să pregătească o ediție Eminescu în sensul bibliofil al termenului. o manifestare care să cuprindă imagini, comentarii și ecouri lirice ale operei eminesciene, așa cum s-au afirmat ele în creațiile celor mai de seamă artiști contemporani. Iar dintr-0 asemenea antologie, așa cum s-a subliniat, lucrările lui Alecu Ivan Ghilia nu pot lipsi.

scriitorii care nu mă prin felul in care scriu, și ceva de spus și care dacă nu reproduc un

Marina PREUTU

— față in față cu publicul finărEste bine știut că, prin specificul său, arta îndeplinește o importantă funcție educativă, in sensul că oferă publicului satisfacții spirituale, ii formează gustul pentru frumos, il educă moral, mijlocește dobindirea unor căi de acces spre o scară mai înaltă de valori. Dar valențele educative ale artei nu se limitează numai la domeniul eticului și esteticului, ci arta este și un mijloc eficace de educație patriotică revoluționară, politică. Din această cauză, arta este reclamată un mijloc de seamă în cadrul activității ideologice și a muncii propagandă in general. Cu aceste gînduri am întreprins un raid citeva instituții de cultură din municipiul Arad, urmărind modul care se preocupă să-și îndeplinească funcția educativă in sensul mai cuprinzător. Iar întrucît cerințele actului de educație sint și mai complexe atunci cînd vorbim de publicul tinăr, ne-am oprit cu investigația la grija pe care instituțiile respective o acordă activităților- de modelare și formare, prin artă, lității și împlinirii lor.

ca de in in cel
a tinerilor, de dezvoltare a persona-

dl- am cu

neze eu întreaga conștiință șl răspundere, in spirit revoluționar, să asigure realizarea obiectivelor dezvoltării sale și să-și aducă, totodată, contribuția la dezvoltarea generală a științei și cunoașterii universale". Pe acest trainic fundament politic, sarcinile școlii superioare, sarcinile muncii noastre de zi cu zi dobîndesc noi dimensiuni și semnificații, sporesc in mod considerabil.Trebuie și va trebui să acordăm atenție mult mai mare problemelor de fond ale modernizării învățămîn- tului, împletirii ferme a activităților acestuia cu cele ale cercetării și producției, promovării cu consecvență, cu forțe unite, a cercetărilor fundamentale, generării șl materializării noului prin activitățile de creație ale specialiștilor și studenților, concentrării în mai mare măsură a forțelor de cercetare spre problemele practice prioritare din economie. Vom milita’ neabătut — așa cum ne cere secretarul general al partidului — pentru a perfecționa continuu învățămîntul, atit în ceea ce privește asimilarea temeinică a cunoștințelor generale și de specialitate, cit și a concepției revoluționare despre lume și viață a partidului nostru, urmărind cu consecvență, cu sporită energie educarea tineretului studios în spiritul înaltelor valori umaniste ale partidului, în spiritul mîndriei patriotice și al responsabilității comuniste, al cunoașterii și prețuirii uriașelor realizări ale poporului român în opera de construcție socialistă, îndeosebi în perioada pe care o numim cu emoție și aleasă mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu". .

ROMÂNIA-FILM prezintă 

„Chirița în lași" 
o producția a cosei de filme 5Scenariul : Draga Olteanu-Ma- tei, după Vasile Alecsandri. Decoruri : Vasile Rotaru ; costume : Ileana Oroveanu ; muzica : transcripții libere după Alexandru muzicăGeorge Grigoriu £ coloana sonoră : tajul :chiajul : Elena Stan ; imaginea: Ion Marinescu ; regia : Mircea Drăgan. Cu : Draga Olteanu- Matei, Dem Rădulescu, Ileana Stana-Ionescu, Marip Moraru, Mihai Fotfno, Bianca Ionescu, Cezara Dafinescu, Ștefan Ta- palagă, Vasile Gherghilescu, Jean Constantin, Adrian Pădu- raru, Ruxandra Aramă, Cornel Constantiniu, Dorin Anastasiu.

transcripții libereFlechtenmacher ; originală și dirijor :Nicolae Ciolcă ; mon- Adriana Ionescu ; ma-

La spectacolele Teatrului de stat din Arad tineretul reprezintă pește 60 la șută din public. Un motiv în plus ca instituția respectivă să-și îndrepte atenția spre această categorie de spectatori. Drept urmare, pe lingă repertoriul de bază, a fost inaugurat, in primăvara acestui an, un ciclu de spectacole ce pornește de la conținutul programei școlare de literatura română. S-a început cu piese din dramaturgia românească, mai exact cu drama istorică, și au fost puse în scenă „Răzvan și Vidra" și „Despot Vodă", cu participarea celor mai buni actori. „La cele peste 20 de reprezentații sala a fost întotdeauna plină, ne spune tovarășul Ovidiu Cornea, directorul teatrului. Opiniile favorabile ale e- levilor și cadrelor didactice ne-au determinat să începem pregătirile la alte două piese de referință — „Apus .de soare" și „Vlaicu să facem precizarea tație cuprinde două fiindu-i destinată o tacol, timp în care ideile principale. Scenariile sînt astfel concepute incit să păstreze spiritul și mesajul lucrărilor, să asigure coerența conținutului și să scoată în evidență ideile și elementele cele mai valoroase. După drama istorică va urma comedia, reprezentată și ea de cele mai bune lucrări din dramaturgia noastră națională". In paralel cu acest gen de spectacole, sala „Studio" a teatrului arădean găzduiește frecvent recitaluri de poezie, susținute de actori locali sau de la diferite teatre din țară. A început pregătirea unui recital „Eminescu", dedicat comemorării a 100 de ani de la moartea marelui nostru poet. De asemenea, recent, a avut loc premiera absolută a piesei „Convorbire", de Paul Everac, o lucrare cu un profund mesaj patriotic, închinată împlinirii a 70 de ani de la marele act istoric de la 1 Decembrie 1918. în fine, pentru cei mai tineri spectatori colectivul teatrului a pus în scenă trei spectacole și trulea, toate românești cu ducativă.Fără îndoială că la educarea publicului tînăr o contribuție importantă revine repertoriului de bază, fiindcă nu există piesă care să nu intereseze pe tineri — prin problematica abordată, prin mesajul umanist. „Jocul de-a vacanța", de Mihail Sebastian, „Acești îngeri triști", de D. R. Popescu, „Ciinele grădinarului" j de Lope de Vega, celelalte piese puse in scenă stirnesc interesul tinerilor și se bucură de o bună apreciere din partea lor.Din cîte se poate constata. Teatrul de stat din Arad are preocupări lăudabile in direcția împlinirii funcției sale educative. Dar educația este un proces permanent, ce reclamă mereu alte și alte modalități și mijloace de realizare. De acest lucru este conștient și colectivul teatrului. „Privind în mod critic munca educativă pe care am desfășurat-o in rîndul . tinerilor, ne spune actorul loan Costea, secretarul organizației de partid de aici, trebuie să recunoaștem că unele aspecte ale actu-

Vodă". Trebuie că o reprezen- piese, fiecăreia oră de spec- se conturează

trei se pregătește al pa- realizate după basme o deosebită valoare e-
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DIN SCRISORILE OAMENILOR MUNCII
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• Concomitent cu efectuarea arăturilor de toamnă pe o suprafață de peste 4 000 ha — ne scrie corespondentul voluntar loan Rotă- rescu — mecanizatorii de la S.M.A. Bocșa, județul Caraș-Severin, au transportat peste 1 500 tone gunoi de grajd pe terenurile unor cooperative agricole de producție : Re- metea, Ramna, Bocșa ș.a. în această perioadă, aici au început pregătirile pentru buna desfășurare a campaniei agricole din primăvara anului viitor. în acest sens, in ateliere s-au revizuit instalațiile de încălzire centrală, s-au organizat fluxurile specializate pentru reparații la tractoare, combine, semănători etc., s-au asigurat piesele de schimb și materialele necesare. Mecanicii cu înaltă calificare de la această unitate sint hotăriți să efectueze reparații da cea mai bună calitate la mașinile și utilajele agricole din dotare.

poslbilă în Poiană și am fost ne- voițl să ne întoarcem in Brașov, oprindu-ne la hotelul „Carpați". La recepție, am solicitat cazare și masă pentru întregul grup. Cu multă amabilitate am fost rugați să așteptăm citeva minute ca să se analizeze posibilitatea rezolvării favorabile a cererii noastre. Astfel, după o jdmătate de oră eram cazați și serveam masa de seară. Merită evidențiat că la calitatea Serviciilor se adaugă și minunatele condiții de cazare și masă. După părerea mea. din experiența personalului hotelului „Carpați" din Brașov ar trebui să învețe și alții".

tinerelor familii care lucrează pe noua platformă industrială a orașului Tîrgu Frumos. Zestrea edilitară a acestui oraș — ne informează corespondentul voluntar Dumitru Păpușoiu — însumează peste 2 000 de apartamente.

• într-o recentă scrisoare adresată redacției, corespondentul voluntar Ionel Stătioiu, muncitor la întreprinderea de talpă și încălțăminte din cauciuc Drăgășanî, ne scrie despre solicitudinea de care dă dovadă personalul hotelului „Carpați" din Brașov, despre serviciile de calitate de care beneficiază turiștii la această unitate. „Am condus recent un grup de 40 de persoane intr-o excursie la Poiana Brașov — relatează semnatarul scrisorii. Din anumite motive, cazarea noastră n-a mai fost

• La magazinul alimentar de pe strada Bucureștii Noi nr. 151, . sectorul 1 din Capitală, peste 1 200 lăzi pentru ambalaje așteaptă de citeva luni să fie ridicate de lucrătorii de la I.C.R.A., pentru a fi reintroduse in circuitul comercial. Cum mașinile I.C.R.A., care aprovizionează magazinul, pleacă înapoi. de regulă, goale, refuzind să preia ambalaje, lăzile respective vor sta mult și bine la „discreția" intemperiilor, deteriorindu-se și ocupind fără rost spațiile unității — este de părere corespondentul voluntar Ion V. Marin, care ne semnalează acest fapt. Conducerea I.C.R.A. ce părere are ?• Bun venit in casă nouă I Un nou bloc de locuințe cu 44 apartamente a fost dat recent in folosința

lui de educație sint neglijate. Mă gindesc la faptul că lipsește din repertoriu genul satiric, care să bi- ciuiască bigotismul și practicile mis- tico-religioase. De asemenea, repertoriul actual nu cuprinde piese cu o problematică specifică publicului tînăr. Iată de ce ne-am propus ca, in cel mai scurt timp, să includem în repertoriu mai multe piese dedicate tineretului". Mai consemnăm faptul că, pentru a veni în intim- pinarea cerințelor educative, in sens larg, ale acestei categorii de spectatori, Teatrul de stat anchetă sociologică care noașterea preferințelor pentru anumite piese și tori, pentru diferitele _ spectacole și pentru o anumită problematică. Concluziile vor da, indiscutabil, noi valențe activității cultural-educative și estetice, răspun- zind astfel mai bine exigențelor po- litico-ideologice cuprinse in Tezele din aprilie, în celelalte documente de partid.Teatrul de marionete, la rîndul său, manifestă o deosebită atenție față de cerințele publicului tinăr. „Pornim întotdeauna de la convin-

a inițiat o vizează cu- publicului anumiți au- genuri de

însemnări din județul 
Arad

gerea că primii pași In „palatul poveștilor" trebuie făcuți cu grijă, fiindcă de acest prim contact cu arta depinde viitoarea deschidere spre frumos, spre artă' — ține să precizeze, incă de la început, tovarășul Emil Țigan, directorul teatrului. Remarcind cu satisfacție interesul deosebit al copiilor pentru genul de spectacol pe care îl facem, încercăm să răspundem cu reprezentații de calitate, cu o deose- Morala învingebită valoare educativă, basmului, în care binele răul, omul harnic izbîndește in viață etc., promovează cinstea, curajul, hărnicia și multe alte virtuți, iar punerea in scenă trebuie să mijlocească accesul tinerilor spectatori la aceste valori". Clădită pe asemenea idei-program, politica de repertoriu a Teatrului de marionete este o- rientată spre valorificarea dramaturgiei clasice și contemporane, cu preponderentă a celei românești. Astfel, din repertoriul permanent al teatrului fac parte multe din poveștile lui Ion Creangă și Petre Ispirescu, dramatizări după „Vizita" și „D-l Goe“ ale lui I. L. Caragia- le, „Fram, ursul polar" de Cezar Petrescu. „Dumbrava minunată" de Mihail Sadoveanu, piese cu o problematică actuală — „O rază de soare" de Al. T. Popescu ș.a: Fiecare stagiune cuprinde 10—12 piese, plus cîte 4 premiere, iar buna conlucrare cu organizațiile de pionieri și șoimi ai patriei, cu inspectoratul școlar face ca spectacolele teatrului să fie accesibile copiilor din întreg județul. Astfel, în 1987 spectacolele prezentate de acest colectiv au fost urmărite de peste 110 000 de copii. Reținem și preocuparea colectivului de aici spre înnoirea modalităților artistice de educație a copiilor. De altfel, pe această temă aici a fost organizat un simpozion, cu participarea unor oameni de teatru din aproape toate centrele țării. Credem că preocupările de pină a- cum trebuie mai pregnant concretizate prin includerea în repertoriu a unor lucrări cu un puternic caracter patriotic, revoluționar. Problematica de actualitate este incă slab abordată și valorificată.Aradul dispune, prin intermediul Filarmonicii de stat, de largi posibilități pentru a asigura accesul tinerilor la formarea unei temeinice culturi muzicale. Faptul că aici e- xistă o excelentă sală de concert, că orchestra simfonică și corul (deținătoare a numeroase premii in cadrul Festivalului național „Cin- tqrea României") sint apreciate în țară și străinătate arată potențialul apreciabil menit să ofere o largă și convingătoare activitate artistică destinată educării tinerilor. în ce măsură se face pasul de la posibilități la valorificarea lor reală ? „Educația muzicală a tineretului, ne

spune tovarășul Dorin Frandeș, rijorul orchestrei simfonice, conceput-o în strinsă colaborare inspectoratul școlar, in cercul profesorilor de muzică din Arad, cu fiecare școală în parte. Merită să fie consemnată preocuparea profesorilor de muzică din școlile arădene, care participă efectiv la educația muzicală a tinerilor. Pe baza acestei colaborări am reușit să avem la Arad o stagiune educativă, ce se suprapune anului școlar, în timpul căreia elevii fiecărei școli trec prin sala de concert de 4—5 ori. Oferim școlilor o listă de titluri ale unor concerte și cicluri de concerte, diferențiate pe grupe de vîrstă. Față de listele de acum un an, cea actuală este mult diversificată și îmbunătățită. Avem tematici ca „Trecutul istoric al poporului nostru o- glindit în creații muzicale", „Frumusețile patriei, motiv de inspirație al compozitorilor noștri", continuăm să oferim medalioane de compozitori români și străini, ne preocupăm ca temele abordate să folosească, pentru exemplificare, lucrări cuprinse în programa școlară". Ca modalitate de desfășurare, „concer- tele-lecții" sint concepute, la început, sub forma dialogului recurgindu-se și la mici ce se încheie cu premii se explică tema, apoi se precizeze titlul lucrării, se recunoască un instrument etc. Și. copiii se antrenează repede, devin atenți, participativi. Pe măsură ce publicul tînăr se inițiază în muzica simfonică, se lărgește aria tematică a concertelor.. Astfel, din toamna acestui an filarmonica Inaugurează un ciclu de concerte educative pentru „inițiați" — cu spectacole susținute o dată pe lună, duminica. Dar preocupările educative ale colectivului filarmonicii arădene nu se opresc aici. „Facem educație muzicală pentru tinerii de toate virstele, Incepind cu copiii din grădinițe, unde ne deplasăm in grupuri mici, prezentăm instrumentele muzicale și dăm concerte, precizează tovarășul Vasile Ienaga, directorul filarmonicii. O altă latură a muncii educative constă in sprijinul efectiv pe care il acordăm ih pregătirea. formațiilor muzicale de a- matori din școli și întreprinderi, din centrele de cultură și creație ale județului. Vrem să extindem activitățile de educație muzicală și intr-un domeniu pe care l-am neglijat —• muzica populară românească. In condițiile în care folclorul este in unele locuri amenințat cu poluarea, nu putem rămine nepăsători. De a- ceea, incă din această stagiune, inaugurăm seria unor concerte educative de muzică populară". Dacă mai adăugăm că preocuparea pentru formarea bunului-gust muzical se răsfringe și asupra repertoriului discotecii organizate de această instituție de cultură, nu facem decit să întregim imaginea unor străduințe cu reale valențe educative, care se regăsesc și în faptul că filarmonica are lunar, în medie, peste 5 000 de tineri spectatori. Dar dincolo de inițiativele și acțiunile prezentate, și aici rămîne loc pentru mai mult, lată, de pildă, o constatare mai puțin îmbucurătoare : dacă procesul e- ducativ este bine condus și desfășurat în rîndul elevilor, tineretul din întreprinderile arădene este puțin prezent in sălile, de concerte. i’apr tul in sine lasă loc întrebării : ca fac organizațiile de U.T.C. din unitățile economice pentru educarea tineretului ? Oare muzica, sala de concert, activitatea muzicală in genere nu interesează pe tineri ? Credem că este vorba despre o slabă atenție acordată popularizării „ofertei" muzicale, de lacune in îndrumarea competentă a tinerilor către astfel de surse de elevare spirituală. Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu in Expunerea la marele forum al democrației socialiste, toate sectoarele ,de creație șl instituțiile artistice trebuie să se angajeze cu toate forțele în realizarea obiectivului de ridicare a nivelului general de cultură al maselor, al . tuturor oamenilor. Aradul dispune de forțele corespunzătoare, de o puternică rețea de instituții de difuzare a valorilor culturii și artei.Raidul nostru a relevat faptul că în instituțiile de cultură din Arad există, în general, o largă preocupare pentru educarea artistică a tineretului, pentru formarea și modelarea conștiinței publicului tînăr și că rămîn incă suficiente „rezerve" nefolosite. Există deci toate condițiile pentru ca activitatea educativă să impulsioneze mai viu, convingător și eficient publicul tînăr, să-i îndrume pașii către instituțiile de artă, sălile de spectacole și concerte.

cu sala, concursuri simbolice : cere să se autorul, să

Tristan MIHUTA corespondentul „Scinteli*
• Foarte mulți oameni ai muncii de pe platforma industrială a municipiului Rm. Vilcea vin și pleacă de la serviciu cu trenul. „NuTnai că — ne sesizează corespondentul voluntar Gheorghe Popa, operator chimist Ia Combinatul chimic din Rm. Vilcea — de aproximativ o lună, trenurile cursă 2458, 2466, 2457 și 2467 Înregistrează foarte mari întirzieri, ceea ce ne creează necazuri la preluarea sau predarea instalațiilor la care lucrăm. Se știe că, în industria chimică, instalațiile nu pot fi părăsite pînă ce nu a venit schimbul și dacă acesta întîrzie,

cel ce și-a terminat serviciul nu poate pleca, pierzind mijloacele de transport in comun, care trebuie să circule după un grafic corelat cu intrările și ieșirile din schimb. Temeinicia afirmației mele se poate ușor constata prin verificarea registrelor de mișcare, unde se poate vedea cit a intirziat fiecare tren. Așa stînd lucrurile, a- pelăm la lucrătorii C.F.R. să ia măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a înlătura aceste neajunsuri și a asigura condiții bune de transport". Sperăm că apelul chimiștilor vîlceni va fi prompt recepționat.

A

RĂSPUNSURI ALE FORURILOR DE RESORT
• îmbunătățirea muncii și înlăturarea unor neajunsuri din activitatea formației de împletituri răchită de la atelierul de producție și prestări Pașcani, subordonat întreprinderii județene de industrie mică, au constituit obiectul unei analize -temeinice din partea secției planificare, dezvoltare, organizare, prețuri și tarife din cadrul Consiliului popular județean Iași, ca urmare a unei sesizări trimise de redacție. Pomindu-se de la constatările făcute, s-a dispus conducerii întreprinderii județene de industrie mică Iași să ia de urgență următoarele măsuri : delegarea la atelierul din Pașcani a unor lucrători care să inventarieze materialele destinate construirii unei magazii din panouri metalice prefabricate pentru depozitarea produselor finite și să termine acest obiectiv pină la 10 decembrie a.c. ; finalizarea pină la aceeași dată a lucrărilor la centrala termică și asigurarea lemnelor de foc pentru buna funcționare a acesteia ; executarea de către membrii formației a lucrărilor de întreținere, reparații și curățenie a spatiilor de lucru, a depozitelor de produse finite și materii prime, a acoperișurilor, precum și a întregii incinte a acestei subunități ; completarea truselor medicale etc. Despre îndeplinirea măsurilor stabilite, precum și a altora de natură să ducă la îmbunătățirea activității formației de împletituri răchită din Pașcani, conducerea întreprinderii județene de industrie mică va raporta

Comitetului executiv al Consiliului popular județean lași pină la data de 15 decembrie a.c. — se arată in finalul răspunsului.• Nu s-au dovedit gospodari. Cititorul Ion Pîrvu- lescu. muncitor in brigada Sibiu din. cadrul Trustului antrepriză construcții industriale Brașov, ne-a sesizat cu citva timp in urmă că la căminul de nefamiliști din Mirșa. unde este cazat, se manifestă unele neajunsuri, sint închiriate camere unor persoane care nu au dreptul, iar datorită neîntreținerii în bune condiții a imobilului, acesta s-a degradat. Consiliul județean al sindicatelor Sibiu, căruia redacția i-a trimis spre soluționare sesizarea, ne-a răspuns că faptele semnalate se confirmă. în consecință s-a stabilit să se întocmească o evidență clară a locatarilor căminului șl a locurilor de muncă ale acestora ; să se evalueze pagubele produse de locatari și să se recupereze de la cei vinovațl ; antrepriza de construcții industriale, brigada Sibiu, să renoveze imobilul și să-l predea în . perfectă stare de funcționare întreprinderii „Mecanica" Mirșa, care este proprietarul clădirii. Condu- •cerea acestei unități va urmări permanent modul in care este gospodărit și întreținut căminul.
Rubrică realizată de Gheorghe PtRVAN
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Sosirea in Capitală a unei delegații
parlamentare dinLa invitația Marii Adunări Naționale, marți a sosit in Capitală o delegație parlamentară din Republica Populară Democrată Coreeană, condusă de Iang Niang Săp, președintele Comitetului Permanent al Adunării Populare Supreme.In aceeași zi, președintele M.A.N., Nicoiae Giosan, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară coreeană.Cu acest prilej s-a exprimat satisfacția pentru bunele relații dintre România și R.P.D. Coreeană, evi- dențiindu-se rolul hotăritor al îritil- nirilor și convorbirilor la nivel înalt în adîncirea și diversificarea acestor raporturi. Totodată, s-a subliniat contribuția pe care forurile legisla-

R. P. D. Coreeanătlve supreme din cele două țări o pot aduce, in continuare, la dezvoltarea și amplificarea colaborării și cooperării româno-coreene în domenii de interes comun.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale situației internaționale, reliefindu-se rolul parlamentelor și al parlamentarilor in soluționarea constructivă, în interesul tuturor națiunilor; a problemelor complexe ale lumii contemporane.A fost prezent însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P.D. Coreene la București, Zu Ian Cian.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu in onoarea oaspeților.
Cronica zileiCu prilejul Zilei naționale a Republicii Finlanda, ambasadorul a- cestei țări la București, Osmo Kock, a oferit, marți, o recepție.Au participat Marin Ivașcu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, miniștri, reprezentant! ai con-

ducerii unor ministere și altor instituții centrale, ai unor organizații de masă și obștești, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)
De la Direcția drumuri din Ministerul Transporturilor 

și Telecomunicațiilor■ Direcția drumuri din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor anunță că, datorită unor lucrări la Podul de vase de la Islaz de pe DN 54 Corabia — Turnu Mă-
gurele, circulația se deviază, Incepfnd cu data de 6 decembrie a.c., pe drumul județean Turnu Măgurele — Lunca — Izbiceni — Corabia, drum în întregime modernizat.

Pentru călătorul cuRețeaua metroului bucureștean poate fi asemuită, de ce nu ? cu un copac in creștere. Ale cărui ramuri, coroană se îmbogățesc continuu. Timpul adaugă mereu și mereu cercurile sale, semnele ireversibile ale eternei mișcări. Atî- ta doar că la metrou cu totul altele sînt motivațiile eternei mișcări ce împlinește necontenit „copacul" din adine. Aici, rădăcinile puternice, seva fascinantă care" generează neobosita creștere sint e- nergia umană. Efortul, dăruirea, visul frumos al făuritorilor bulevardelor subterane. Oameni con- știenți de propriul lor potențial de creație, încrezători în această forță transformatoare. Oameni care au receptat cu inima și conștiința reverberația mereu tinărului îndemn al secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, de a uni întreaga putere de muncă și inteligență, abnegație și spirit revoluționar pentru a înzestra Capitala patriei dragi cu acest modern, rapid și confortabil mijloc de transport în comun.Argumente la îndemînă :După ce, in urmă cu puțină vreme, constructorii arterelor de sub temeliile marelui oraș au dat „la cheie" una din stațiile importante din chiar inima Bucureștiului— este vorba despre cunoscuta Piață Romană — iată că prezentul încărcat de faptă al acestui brav detașament de constructori ne aduce în fața unei noi bucurii : finalizarea lucrărilor la o nouă stație aflată, de asemenea, tot pe magistrala a 2-a — stația Constantin Brincoveanu. Acesteia, la funcțiunile tehnice deosebite pe care le îndeplinește, i se adaugă acum șl calitățile indispensabile ale unei stații pentru călători.Noul punct de îmbarcare — ori coborire în călătoriile noastre cu metroul — se află situat, cum a- minteam, pe magistrala 2, între Pieptănari și Piața Sudului. Mal exact : la intersecția dintre șoseaua Olteniței, bulevardul Constantin Brincoveanu și artera de centură, chiar lingă gara de la Parcul Copilului. In zonă sint cartiere dens populate — în rîndurile cărora se detașează noul și modernul cartier Brincoveanu — Parcurile Copilului și Tineretului, sala polivalentă. Cu alte cuvinte, fluxuri însemnate de circulație. Din acest punct de vedere, estimările preliminare prognozează și aici o afluență de pietoni comparabilă cu cea din stația Tineretului.Avîndu-se în vedere toate aceste date urbanistice, de circulație, interes economic etc., să vedem cum a fost gîndită, construită și integrată statia Constantin Brincoveanu. Reținem in această ordine de idei de la șeful de proiect, arhitect Ion Podocea, de la întreprinderea Me
(Urmare din pag. t) Iude din (intre stră-
1918, s-a aflat în Alba lia un mare număr delegați ai locuitorilor ținuturile Bistriței ei si strănepot! si strănepoți din Hordou si Bichigiu ai bătrînului Tă- nase Todoran).Puterea și faima urbei medievale au apus de mult. Timp de aproape două secole, orașul a căzut in uitare. vegetînd. ca tîrg provincial. pînă aproape de zilele noastre. Timide si fără vigoare au și progresele pe făcut, în noua pînă la noua administrativ - din 1968. Pentru acești din urmă douăzeci de ani. orașul să crească fn toate dimensiunile sale — economic, social, urbanistic —. să dobîndească putere, volum, frumusețe și semetie într-un ritm, cum ai spus dumneata. Sever Hurdea. „cum nu s-a mai văzut".v Iată ce ne spune statistica municipiului : Populația. la 1 iulie 1968. era de 26 343. La 1 iulie 1988 era de 3.2 ori mai mare (82 703). N-a fost doar efectul sporului natural (considerabil și el:.1 327 anual), ci. mai ales, al dezvoltării economice care a dictat transferul, din afară, a forței de muncă Pentru că personalul muncitor a trebuit să sporească de la 10 606 Ia 44 658 (de 4,2 ori). Intr-o industrie (22 de întreprinderi. în majoritate cu totul noi) a cărei producție a crescut de 31 de ori. Media anuală a apartamentelor noi date în folosință în acești 20 de ani a fost de 783. Deci un total de 15 660. De opt ori a

fost chiar care le-a orinduire. împărțire teritorială ca. in

R EPOR TA JE • NOTE • INFOR MA ȚII ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII COTE D’IVOIRE

TELEORMAN : Sporește 
zestrea social-edilitarăîn această perioadă, pe șantierele de locuințe din județul Teleorman se depun eforturi susținute pentru finalizarea la termenele prevăzute a tuturor lucrărilor. De la începutul anului și pină in prezent, oamenii muncii din cadrul întreprinderii județene de antrepriză construcții-montaj au predat „la cheie" 854 de apartamente moderne ți confortabile, cifră superioară prevederilor de plan. Noi blocuri de locuihțe au fost date in folosință la Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiori de Vede și Videle, precum și în comunele Poeni și Purani. In același timp, s-au amenajat unități comerciale cu o suprafață totală de 4 500 mp și s-au extins dotările tehnico-edilitare. Acum se acționează, pe baza unor programe de măsuri tehnico-orga- nizatorice concrete, în vederea finalizării, pină la sfirșitul anului, a noi blocuri de locuințe cu 370 de apartamente aflate în stadii avansate de execuție, urmărindu-se, totodată, pregătirea temeinică a frontului de lucru pentru perioada de iarnă. (Stan Ștefan).

lui teleschi amplasat în Munții Gorjului — obiectiv destinat iubitorilor sporturilor alpine de toate virstele. Modernul teleschi asigură transportul pe cablu a 800—1 000 persoane pe oră. La acesta se a- daugă pirtia amenajată într-un splendid decor montan, pe o lungime de 1 100 metri, care oferă condiții optime pentru practicarea schiului și săniușului, precum și pentru sportivii de performanță. (Dumitru Prună).
de

GORJ : Pentru iubitorii 
sporturilor de iarnăLa Comeșul Mare, in pitorescul cadru natural din zona stațiunii Rinca—Novaci, au fost terminate lucrările de construcție a primu-

DOLJ : Noi unități 
de industrie mică 

și prestări de serviciiPe baza programului județeandezvoltare și diversificare a micii industrii și a prestărilor de servicii către populație, în perioada ce a trecut din acest an au fost înființate 54 noi unități în cadrul Uniunii ju- dețene/a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor. Cu acestea, numărul acestor unități a ajuns în județul Dolj la 1 592. în mod deosebit se remarcă, prin utilitatea sa, noul complex de industrie mică realizat la Craiova. Așa cum ne spunea Vasile Toa- der, președintele uniunii județene, prin darea in folosință a acestor unități a, fost posibilă depășirea sarcinilor de plan la zi cu 6 milioane lei la industria mică și cu 7,4 milioane lei la prestările de servicii către populație. (Nicoiae Băbălău).
metroultroul-București. Același profesionist care și-a pus semnătura sa pe proiectele stațiilor Titan, Republica, Dristor I, Victoriei II.Cocheta clădire a gării destinate Parcului Copilului, placată cu rămidă roșie, este o metaforă banistică ușor de memorat. Cu cuvinte — un semn distinctiv, contrapunct urbanistic propriu a- cestei zone a orașului. Era firesc ca chiar de la construcția intrării a- coperite a stației de metrou Constantin Brincoveanu să se stabilească necesarele relații de legătură, cromatica de la suprafață să afle elemente de sprijin și la cobo- rirea pentru călătoria cu metroul. Este și motivul pentru care s-a apelat la placajul discret, perfect dozat, cu cărămidă roșie, așa- numita cărămidă de Bratca. Evident că au existat și alte motivații în acest sens. Pînă a ajunge la . ele să mai notăm că accesul în stație este orientat către piață, logica acestei opțiuni fiind preluarea fluxurilor pietonale care converg în intersecție — fie pe trama stradală, fie aduse aici de mijloacele de transport în comun de suprafață.Coborirea la vestibul se face printr-o scară fixă, din granit. Urcarea la suprafață : pe scara rulantă alăturată. Diferența de nivel este de șase metri, spațiile largi ale scării fixe avind darul să estompeze vizual diferența de nivel. Vestibulul are deschideri odihnitoare, reconfortante. Acreditează această impresie estetică atit pro- fesionalitatea cu care a fost gindit ansamblul, cit și distincția în realizarea fiecărui amănunt. Pardoseala este din gresie canelată, in armonie cromatică firească cu ceramica ce plachează spațiile laterale dintre stîlpi. Stilpii, perechi, au căpițele închipuind un M, inspirata lor tratare plastică despovă- rîndu-i parcă de masivitatea de la sine înțeleasă, corolar al funcțiunii de rezistență. Euritmia pe care spațiul acesta o dezvoltă creează un sentiment de confort și tonică bucurie. Se vădește și aici că, a- tunci cînd preocuparea pentru acuratețea ansamblului se îngemănează cu același viu interes pentru detaliu, împlinirea aspirației de armonie „în mișcare" poate deveni. cu adevărat, realitate palpabilă.La peronul central se ajunge prin două scări fixe, purtind încă pe retină imaginea ritmată a plafoanelor, imagine obținută, cum spuneam, din chiar structura prefabricatelor. Făuritorii acestora și cei care le-au pus in operă merită, din plin, toate laudele și prețuirea și pentru acest nou examen de profe- sionalitate trecut cu brio. Să mai adăugăm și faptul că inspiratele goluri din partea superioară a pereților laterali îndeplinesc, ca totul

că- ur- alte un

/

aici, și o funcțiune precisă : aceea de spații de ventilare. Frumosul se articulează cu funcționalul tocmai pentru că efortul de căutare a fost benefic, tocmai pentru că s-au folosit cit mai mult condițiile , și posibilitățile date.Să ne întoarcem însă la cele două scări care ne duc la peronul central, aflat exact sub vestibul. Semnele interesului și pentru amănunt le aflăm și aici : imaginarea unor motive inedite la balustradele de metal, ca să ne oprim doar la un exemplu. Plasticul de gust și funcționalitatea merg necontenit mină în mină cu rezultate pe măsura acestei armonizări. Totul e, cum se demonstrează din plin, să afli acea „cheie de sol" a simbiozei intime, neforțate dintre ritmurile betoanelor, ale luminii, ale gîndirii spațiale. Peste tot pînă aici am avut elemente de legătură cu ambianța de la suprafață, rolul acestor verigi jucîndu-1 contrapunctele de cărămidă roșie de Bratca, placată cu măsură și exact acolo tinde privirea parcă îi prezența.Peronul este înzestrat, menea, cu stîlpi perechi, cu travertin și marmură, laterali sint tratați in aceeași con- textură cu stîlpii centrali. Plafoanele se disting prin aceleași rit- mări ca la vestibul, realizate din structura betoanelor.Cine sint oamenii care au desă- vîrșit această nouă stație cu care, la acest final de an, se îmbogățește rețeaua metroului din București ? Ne-o spune inginerul Florian Mă- gui, șeful brigăzii numărul 1 de la întreprinderea de amenajare complexă și exploatare a riului Dîmbovița (I.A.C.E.R.D.). Este același specialist pe care, cu ani în urmă, l-am intîlnit la construcția stațiilor Timpuri Noi, Mihai Bravu, Sudului. Apoi, la „construcția" Dîmboviței, pe unul din tronsoanele cele mai grele, cuprins intre Tribunal și Piața Unirii. Acum, rein- tilnire din nou, la metrou :— Este o mare bucurie pentru noi că lăsăm în urmă, pentru veacuri, lucrări frumoase și trainice destinate Capitalei. O bucurie care ne aparține și nouă, ca locuitori ai Bucureștiului, și, in egală măsură, o șansă de constructori, care ne legăm numele de această monumentale construcții.O mare bucurie, dar și șansă !Sînt date fundamentale ale tuturor acelora care convertesc, Ia scara unu pe unu, cutezătoarele programe ale Partidului Comunist Român, împlîntind în solul patriei, pentru prezent și viitor, luminoasele ctitorii ale Epocii Nicoiae Ceaușescu.

doreada ase- decorați Pereții

epocă deo imensăde destin

Ilie TANASACHE

ARGEȘ : Club muncitorescIn comuna Dragoslavele, din județul Argeș, a fost înființat un club al constructorilor ce înalță noua hidrocentrală pe rîul Dîmbovița. Noul edificiu cultural dispune de o sală de spectacole și mai multe săli de lectură și repetiții pentru formațiile cultural-artistice. Momentul inaugural a fost marcat de un simpozion și un frumos spectacol al artiștilor amatori din localitate. (Gheorghe Cirstea).
SATU MARE : Se extinde 

rețeaua comercialăîn cursul acestui an, rețeaua comerțului socialist din municipiul Satu Mare s-a extins cu noi unități însumind o suprafață comercială de 4 300 metri pătrați. Este de remarcat faptul că 10 din aceste unități sînt amplasate în noile ansambluri de locuințe „Micro 17“ și „Soarelui". La parterul unuia din noile blocuri s-a dat în folosință un magazin etalon tip „Fortuna", care dispune șl de un spațiu pentru servirea cumpărătorilor cu ceaiuri calde din plante medicinale, în această zonă urmează să se construiască și o piață agroalimen- tară, iar în curind se vor da in folosință și alte unități comerciale. (Octav Grumeza).

Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Câte D’Ivoire ABIDJANCu prilejul celei de-a XXVIII-a aniversări a proclamării independenței, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez calde felicitări.Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, Înțelegerii și colaborării internaționale.Doresc să vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului țării dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul Republici! Câte d’Ivoire (Coasta de Fildeș) aniversează, la 7 decembrie, împlinirea a 28 de ani de la proclamarea independenței țării sale.benumită adeseori „Perla Africii tropicale" datorită frumuseții cadrului natural. Câte d’Ivoire este, totodată, una .dintre cele mal mănoase zone ale continentului african. Porțiuni importante ale teritoriului său (suprafață : 322 463kmp) sînt acoperite cu păduri din esențe prețioase șl plantații de cafea și cacao, cele două pulturi furnizind 85 la sută din export. Țara dispune, de asemenea, de apreciabile bogății ale subsolului, ca diamante, minereu de fier, mangan. metale rare ș.a.în anii care au trecut de la proclamarea independentei, poporul Ivorian a depus eforturi susținute pen-

tru a lichida înapoierea economică moștenită din trecut, reușind să obțină unele succese evidente pe calea valorificării resurselor naturale în folosul propriu și a făuririi unei vieți noi. Au fost construite întreprinderi industriale in domeniile energiei, petrochimiei, prelucrării lemnului, alimentar și s-a acționat intens pentru extinderea prospecțiunilor geologice. Ca rezultat al descoperirii unor apreciabile rezerve de țiței în zona de coastă, producția de petrol a țării se ridică în prezent la peste un milion de tone anual. Programul de dezvoltare a agriculturii în perioada 1987—1990 a- cordă o atenție deosebită extinderii culturilor cerealiere pentru reducerea importului de produse alimentare și asigurarea autonomiei țării în dome-

nîul aprovizionării cu aceste produse.Poporul român, solidar cu eforturile tinerelor state africane consacrate dezvoltării pe calea independenței politice și economice, urmărește cu simpatie succesele obținute de poporul ivo- rian. Intre Republica Socialistă România și Republica Câte d’Iyoire se dezvoltă relații rodnice de colaborare. care cunosc un curs mereu ascendent. Un rol determinant au avut in acest sens convorbirile dintre președintele Nicoiae Ceaușescu și președintele Felix Houphouet-Bolgny. A- cordurile și înțelegerile convenite au impulsionat conlucrarea româno-ivoria- nă, pe diverse planuri, in interesul ambelor țări și popoare, al politicii de pace, independentă națională, destindere și înțelegere în lume.

ACTUALITATEA sipoi^tiivâ

Victoria București

19.00 Telejurnal
19,25 Documentele înaltului forum de

mocratic — program de acțiune 
revoluționară, de muncă exempla
ră pentru Întregul popor. O con
cepție de inestimabilă valoare 
teoretică și practică privind ra
portul dintre general și particular 
în revoluția șl construcția socia
listă

19.50 Din marea carte a patriei (color) 
• Pe Argeș în sus... Documentar 

20.05 Industria — programe prlorlta- 
Expunerea tovarășului

Nicoiae Ceaușescu ta ședința co
mună a Plenaret C.C. al P.C.R., 
a organismelor democratice și or
ganizațiilor de masă și obștești — 
magistrală proiecție a coordonate
lor progresului economic

20.25 Trăim decenlt de Împliniri mă
rețe. Emisiune Uterar-muzical-co- 
regratlcă (color)

20,55 In oglinda Dunării. Documentar 
artistic (color). Producție a stu
dioului de film TV

21,10 înalta răsnundere patriotică, re
voluționară a tineretului pentru 
viitorul României (color)

21,30 Te etntăm, Iubită țară ! Muzică 
ușoară românească (color)

21,50 Telejurnal
22.00 închiderea programului

AZI, IN OPTIMILE DE FINALĂ ALE „CUPEI U.E.F.A."
Turun• în orașul finlandez Turkn se vadisputa, astăzi meciul retur dintre echipa Victoria București șl formația locală Turun Pailoseura, contind pentru optimile de finală ale compel tiției internaționale de fotbal „Cupa U.E.F.A.". în primul joc fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 1—0. Partida va începe la ora 1 18 și va fi condusă de arbitrul olandez A. Thomas. • Iată celelalte meciuri ale optimilor de finală pentru

• Teatrul Național (14 71 71, 
Mare): Zbor deasupra unui cuib de 
Cuci — 18 (sala Atelier): Clovnii — 
18 (sala Amfiteatru): Cele șapte mi
nuni ale lumii antice. Prezintă: Vic
tor Simion — 18
e Filarmonica „George Enescu" 
(’.5 68 75. Ateneul Român): Recita) de 
pian Valeriu Rogacev. Program : 
BEETHOVEN — 18
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
românească de balet — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48): Lilia
cul — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44): 
Clinele grădinarului — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): O femeie 
drăguță cu o floare și ferestre spre 
Nord — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Bătrina și hoțul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18; 
(sala Studio) : Idloata — 18,30

• Teatrul Gluleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Solness, constructorul — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâna- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Savoy, 
Savoy — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00)) : Baltagul — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Stop In top : Daniela — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Ileana Sinziana — 15; 
(sala Cosmonauților, 11 12 04): O fe
tită mai cu moț — 10; Cartea cu ju
cării — 15

cinema
e Miracolul : LUMINA (14 74 16) 
9; 11; 13; 15; 17; " ------------
(83 50 13) — 9: 11 : 13;
• Muzica e viața mea
(33 29 71) — 9: 11; 13 '
(21 31 86) — 9: ii;
• Hanul dintre
(31 71 71) — 9: ii:
• Cucoana Chirlta

19. CULTURAL
15: 17: 19
: FLOREASCA 

î; 15; 17; 19, ARTA 
13: 15; 17: 19
dealuri : LIRA
13: 15: 17: 19 
— 15; 17; 19, Uiml-

toarele aventuri ale mușchetarilor — 
9; 11; 13 : DOINA (16 35 38)
• Evadarea : EXCELSIOR («5 49 45) 
—9; 11; 13; 15; 17; 19
• Pruncul, petrolul și ardelenii : FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 171 19
• Pădurea spinzurafilor : PACEA 
(71 30 85) — 9; 12; 15; 18
• Capcana mercenarilor : COSMOS
(27 54 95) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
• Dacii: SCALA (11 03 72) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
• Sora 13 : SALA MICA A PALA
TULUI — 17.15: 19.30
• Șl asta va trece : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11: 13: 15: 17; 19
• Patrula de noapte : MELODIA
(II 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17: 19
• Gala filmului suedez. Omul din 
Mallorca : STUDIO (59 53 15)
• Gheața verde: FEROVIAR
— 9: 11: 13: 15; 17; 19
• Transport secret : UNION
— 9: 11: 13: 15: 17; 19
• Locuri In inimă : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18, 
(47 46 75) — 9: 11 : t3; 15; 17; ..
• Vraciul : MIORIȚA (14 27 14)
H.30: 14; 16.30; 19
• Nu e -ușor cu bărbații : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17: 19

— 19 
(50 51 40)

(13 49 04)

(11 86 25) 
GLORIA

19
— 9;

1

„Cupa U.E.F.A." (in paranteză sînt trecute rezultatele înregistrate în prima manșă) : A.S. Roma — Dynamo Dresda (0—2) ; Napoli — Giron- dins Bordeaux (1—0) ; F.C. K61n — Real Sociedad (0—1) ; Velez Mostar — Midlothian (0—3) Internazio- naîe — Bayern Mtinchen (2—0) ; V.F.B. Stuttgart — F.C. Grâningen (3—1) ; Juventus Torino — F.C. Liege (1-0).• în cadrul etapei a 16-a a campionatului diviziei A la fotbal se vor desfășura astăzi opt meciuri : Steaua — Corvinul Hunedoara (stadionul Steaua), F.C. Inter Sibiu — Rapid, F.C. Argeș Pitești — Flacăra Moreni, Oțelul Galați — F.C. Olt, F.C. Farul Constanța — Dinamo, S.C. Bacău — Universitatea Craiova, F.C. Bihor Oradea — Sportul studențesc, F.C.M. Brașov — A.S.A. Tg. Mureș. Partida Victoria București •— Universitatea Cluj-Napoca a fost aminată. Jocurile vor începe la ora 13..

crescut volumul desfaoerl- lor de mărfuri, de trei ori numărul școlarilor, de patru ori numărul copiilor din grădinițe, de trei ori numărul personalului sanitar. Ritmul mediu anual de creștere a economiei, superior mediei pe tară : 15 la sută. Creșteri substanțiale la toate capitolele... Dar poate că cel mai bun lucru ar fi să-l rugăm pe primar să ne explice toate aceste lucruri, in termenii corelației lor firești. Deci sintem oaspeții tovarășului Simion Lupșan...— Inițial am vrut să scriem numai despre platforma industrială a Bistriței, dar lucrurile s-au complicat pentru că la tot pasul apar corelații cu întreaga dezvoltare a municipiului. Vă rugăm, ajuta ti-ne.— E simplu — surîde primarul. Platforma este inima cane a dat viată Bistriței. Ea a fost gindită cu foarte multă grijă. Ca să realizeze o judicioasă ocupare a forței de muncă din zonă, să valorifice superior materia primă în- globind un înalt grad de prelucrare, ca să ocupe terenuri nefolosite si cit mai economic cu putință, ca să se slujească de utilitățile comune — apă, canal, transport auto, cale ferată, energie. A fost elaborată îndelung macheta și profilul ei. au fost examinate de mai multe ori de tovarășul Nicoiae Ceausescu. Apariția ei a determinat nu doar conceperea intr-un anumit fel a dezvoltării urbanistice, ci si. de exemplu. noul profil al învătă- mintului din oraș. Nevoia de cadre calificate a dictat apariția a noi licee si reprofilarea celor existente

— pentru a-1 furniza platformei tineri pregătiți In specialitățile de care avea nevoie. Ba a trebuit să creăm și o facultate de subingineri, ținind de Institutul politehnic dinClui- Napoca. Am și obținut pină acum opt promoții, a cite 30 de absolvenți. Pentru construcții de mașini, electronică si electrotehnică, mecanică fină...Ne vom întoarce Ia primar după ce vom cunoaș-

— Normal.— E prima construită aici, pe platformă. Si prima întreprindere din tară pe acest profil. O premieră tehnologică în industria textilă. Textile netesute se mai produc acum și în alte Întreprinderi, dar ponderea a rămas aici — 54 Ia sută.— Ce sint textilele netesute ? Pare un paradox.— Nu e. Pentru prima oară în lume, textile netesute s-au realizat în 1940.

tru medii umede si uscate, suporturi pentru textile, pentru linoleum, pentru a- brazive, suporturi pentru piele artificială, vată suda- bilă și termosudabilă, inso- norizantă pentru industria automobilelor, pentru mochete auto, tot felul de alte mochete, apoi ca măști pentru praf, ca bandaie. fete de masă, șervetele, scutece, hirtii speciale și pentru multe, multe altele. Fără să știți, probabil, de

oțel, piese turnate din oțel, piese forjate, ma- trițate. Investiție : aproape 3 miliarde. Produc- ția-marfă anuală : peste 1 miliard. Numărul personalului ; peste 5 000. Este, categoric, cea mai impunătoare unitate industrială a platformei. De fapt, aici este vorba de un complex de uzine (cum au si fost concepute initial). Capacitățile au fost construite in lanț. Cînd, în 1981. totul a
bistrița: Orașul și platforma sa industrială,

ramuri ale aceluiași pom înflorit
te industria municipiului. Ea este concentrată. în principal. ne platforma Bistrița-vest. Inventarul ei: întreprinderea de utilaj tehnologic, întreprinderea de produse electrotehnice, întreprinderea mecanică, combinatul de prelucrare a lemnului. întreprinderea de materiale de construcție, întreprinderea de sticlărie pentru menaj, întreprinderea de textile ne- tesute (Netex), filatura de lină pieptănată, tesătoria de mătase... Toate sînt noi. Mai există, in oraș, și alte cîteva întreprinderi constituite prin dezvoltarea unor mai vechi capacități industriale (IFET, fabrici de produse alimentare). Vom vizita doar două Întreprinderi. Vom merge mai întii la dumneata în întreprindere, Sever Hurdea...— Atunci am s-o prezint eu.

Doar 25 de tone anual. Se produc acum ceva în jurul a 500 000 de tone. Ce sînt? Sînt. ca schemă generală, produse obținute integral sau partial dintr-un strat de fibre consolidate mecanic. chimic sau termic prin diverse procedee. Li se aplică, de la caz la caz și în funcție de destinație, tratamente de finisai pentru imprimare coloristică sau fizico-mecanică (modele in relief), pentru posibilitatea sudării, pentru hidrofilie sau hidrofobie, ignifugare, proprietăți an- tiadde sau antibacterice. pentru insonorizare si asa mai departe. La ce se folosesc : auxiliare în industria confecțiilor — vată pentru paltoane, confecții matlasate. confecții sport, haine vătuite. Apoi la inserții pentru confecții, vată pentru tapițerii, filtre pen-

unde provin, vă întîlniti zilnic cu produsele noastre. ca atare sau înglobate în diverse alte produse.— Sînt greu de fabricat?— Sint tehnologii speciale. Fabrica noastră e una foarte modernă. Prin gîn- dire tehnică proprie am diversificat tehnologiile, am mărit capacitatea si am sporit numărul sortimentelor pină la 360 și mai mult. Am început să producem în decorul unui mare șantier. Pentru că. între timp. începuse construcția altor si altor întreprinderi de pe platformă...Acum, iată-le. sînt toate In plină activitate, platforma a ajuns la ..cota finală". Să intrăm și la I.U.T. (întreprinderea de utilaj tehnologic). Produce utilaj refractar, utilaj metalurgic, utilaj chimic, energetic, armături industriale din

fost gata, orașul s-a trezit in fata unui colos industrial care, prin volumul activității, prin numărul muncitorilor si prin noua lor structură profesională, i-a adus orașului un specific nou : acela de oraș industrial. muncitoresc...Directorul, ing. Leon Cu- drec :— Avem acum și noi problemele noastre specifice, problemele unei mari întreprinderi care, deși nouă, se modernizează, trebuind să tină pasul întregii noastre industrii socialiste. La turnătorii — creșterea calității, diversificarea produselor. Punem în functidne un spectrograf și vom produce și oțeluri aliate. Cu armăturile vrem să ieșim și la export. Am trecut masiv pe fabricarea de utilai ter- mo și hidroenergetic. Și aici ne preocupă ieșirea

la export, avem deja un contract foarte bun. Vom fabrica utilai pentru energetica nucleară. Vom produce și ceva foarte nou. rod al unei cercetări proprii: instalații de producerea ozonului pentru purificarea aerului și a apei, mult mai ieftin decît prin sau alte Mai avem Pentru că si reprofilat proiectare. Introducem peste tot sistemul asigurării calității. Sîntem in plină efervescentă, miile noastre de oameni trăiesc pentru acest mare nas al calității.în oricare dintre celelalte întreprinderi ale platformei am avea de aflat lucruri asemănătoare. Așa că mai bine să ne întoarcem la. primar. El reia :— Platforma industrială, cu miile și miile ei de muncitori, maiștri, specialiști, cu preocupările ei de creștere neîncetată a tehnicității și competenței profesionale, a însemnat pentru oraș nu numai aducerea la forța economică în măsură să-i asigure o nouă vitalitate și extindere, ci și o infuzie de nouă spiritualitate. Orașul produce valori ale creației tehnice. Bistrița a intrat în circuitul progresului pe toate planurile. Ati aflat, probabil, Ia I.U.T.. despre generatoarele de ozon, o creație de mare valoare si cu mari perspective, noul tîn de radiatoare auto. Și electrofiltrele... Creația, frumosul, spiritul elevat pot fi recunoscute și în înfățișarea orașului, a cărui dezvoltare a fost concepută pentru a răspunde

si mai metode metode și alteam reorganizat atelierele de
eficient chimice clasice, noutăți.

Apoi

cerințelor estetice și de confort ale unei populații civilizate. Am înconjurat vechiul centru ce deține vechi valori istorice si de arhitectură cu noi cartiere care sînt. și ele. valori urbanistice pe măsura vieții orașului. Mergeți să vedeți cartierele ..Decebal". „Andrei Mureșanu", ..Stefan cel Mare". ..Independenta Sud" și ..Independenta Nord"... Mergeți să vedeți cum construim acum blocurile din Piața Morii, pe cele din str. Crinilor sau din zona ..Eminescu"... Mergeți să vedeți in construcție noul centru de creație și cultură „Cîn- tarea României" și veți vedea că s-a- investit in ele dragoste de frumos.............pentru ambianta unui oraș elevat, anartin’nd unei autentice noi civilizații... Pentru o populație tînără. o populație a viitorului. Știți care este vîrsta medie a locuitorilor din Bistrița ? O să vă mire, dar asta e realitatea : 29 de ani si patru luni. Noi putem spune, fără teama de paradox, că bă- trîna Bistriță e un oraș al tinereții.Spuneam că inițial am intenționat doar o prezentarea platformei industriale a Bistriței — doar una din cele aproape 200 de asemenea mari complexe ale industrializării socialiste din România ultimelor două de- oenii. Dar, cum ati văzut, orașul și platforma sa industrială. aflate intr-un strict raport de reciprocă determinare, sînt, de fapt, o singură, superbă entitate economico-socială. Au crescut împreună, din aceeași realitate, rod al aceleiași politici, petale ale aceleiași flori.

SCHI. „Cupa Mondială" Ia sărituri cu schiurile a programat pe trambulina de 90 m de la Thunder Bay (Canada) un concurs în care victoria a revenit finlandezului Risto Laako- nen. cu un total de 235 puncte (sărituri de 126 m și 121,5 m).TENIS. • „Turneul campionilor" la tenis a fost ciștigat la actuala ediție de vest-germanul Boris Becker, care l-a întrecut în finală cu 5—7, 7—6, 3—6, 6—2, 7—6 pe cehoslovacul Ivan Lendl. Partida, disputată la „Madison Square Garden" din New York, a durat 4 ore, și 43 de minute și a fost urmărită de peste 17 000 de spectatori.VOLEI. Rezultate înregistrate In prima manșă din turul II al „Cupei campionilor europeni" la volei : masculin : Ț.S.K.A. Sofia — Ulriken (Norvegia) 3—0 ; Frejus (Franța) — C.V. Palma (Spania) 3—0 ; Olimpia- kos Pireu — Brother Martinus (Olanda) 3—0 ; Ț.S.K.A. Moscova — Traktor Schwerin 3—0 ; Hutnik Cracovia — Panini Modena 3—0 ; V.C. Hamburg — I.S.K.U. Tampere 3—0 ; feminin : Teodora Ravenna — Uni Basel 3—0 ; C.S. Bonnevoie — Ruda Hvezda Praga 0—3 ; Hapoel Bat Yam — Dinamo Berlin 0—3 ; Avero Sneek (Olanda) — Herenthals (Belgia) 3—0 ; Bayern Lohhof — Ț.S.K.A. Sofia 3—1.SCRIMĂ. Concursul feminin de floretă de la Bochum (R.F. Germania), contînd pentru „Cupa Mon-
griiă

dială" la junioare a fost ciștigat de italianca Diana Bianchedi, urmată în clasamentul final de Sabine Bau (R.F. Germania) și Giovanna Trillni (Italia).
vremea

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 decembrie, ora 20 — 10 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va fi In general închisă, iar cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații, 
mai ales sub formă de ninsoare in 
prima zi, pe alocuri, îndeosebi in re
giunile nordice, iar In a doua parte a 
intervalului sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare in jumătatea de sud. 
vintul va prezenta unele intensificări 
la început In nord-estul țârii din sec
tor nord-vestlc, apoi în regiunile su
dice șl stid-estlce din sectorul estic. 
Temperatura aerului va marca o scă
dere. Minimele vor fi cuprinse Intre 
minus 4 și plus 3 grade In sudul țării 
șl intre minus 10 și minus 2 grade, 
pe alocuri mal cobortte, in rest, iar 
maximele, in general, intre minus 3 
și plus 7 grade. Dimineața se va sem
nala ceață In vestul, nordul șl centrul 
țării. In București : Vremea va fi in 
general Închisă, iar cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații tempo
rare sub formă de ploaie, lapovlță șl 
ninsoare, mai ales fn partea a doua 
a intervalului. Vintul va prezenta 
unele intensificări trecătoare din sector 
estic. Temperaturile minime vor osci
la intre minus 3 și plus un grad, Iar 
cele maxim» Intre minus 1 șl plus 1 
grade.

i



UN EVENIMENT HDTARITOR PENTRU DESTINELE POPORULUI 
ROMAN, PENTRU FftURIREfl ROMÂNIEI MUDERNE

Articole și comentarii ale presei de peste hotare consacrate 
împlinirii a 70 de ani de la Marea Unire

Aniversarea actului Marii Uniri de la 1918 - moment de sărbă
toare pentru poporul nostru - prilejuiește mijloacelor de informare în 
masă de peste hotare relevarea semnificațiilor profunde ale acestui 
eveniment deosebit in Istoria României moderne.

In numeroase articole se evidențiază faptul că Unirea reprezintă 
încununarea firească a luptei îndelungate a poporului român pentru 
formarea statului său național unitar. Articolele scot in evidență că,

ulterior, după victoria revoluției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă, România s-a afirmat -plenar în rindul celor
lalte națiuni ale lumii mai ales în perioada de cind la cîrma destine
lor țârii a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu.

Actul Unirii, subliniază articolele, a fost premisa necesară pentru 
marile realizări de astăzi ale României socialiste.Sub titlul „România : Marea 

Unire din 1918 — aspirație de se
cole fi necesitate istorică", publicația ..EASTERN NEWS", din Marea Britanie, scrie că Marea Unire de Ia 1 Decembrie 1918 a făcut ca „visul milenar al națiunii române să devină realitate : unirea tuturor românilor intr-un singur stat". „Hotărîrea de la Alba Iulia a constituit o Încununare a aspirațiilor de secole la unitate a românilor ; realizarea statului național unitar român în cadrul frontierelor sale din 1918 a fost rezultatul firesc și necesar al evoluției istorice : națiunea română trebuia să-și asigure o structură politică, teritorială și administrativă cane nu putea fi alta decit statul național".Punctul culminant al formării statului național unitar român — scrie „Eastern News" — a fost reprezentat de Marea Adunare Populară de la Alba Iulia, unde 1 228 de delegați, în prezența a peste 100 000 de partici- panți, au votat unirea Transilvaniei cu România (18 noiembrie/1 decembrie 1918)... o manifestare clară și răspicată a dreptului poporului la autodeterminare, iar prin natura lor democratică, reprezentativă, forumurile in care s-a votat au avut un caracter plebiscitar.Făurit prin hotărîrea și lupta poporului român — scrie publicația britanică — statul național unitar român a fost expresia unei necesități istorice obiective. Legitimitatea statului național ca structură politică a națiunii nu poate fi contestată de nimeni.Tratatele de pace din 1919—1920 au consfințit recunoașterea internațională a realizării unității naționale a României. Astfel, departe de a fi „creația tratatelor de pace", cum se susține uneori, statul național unitar român — subliniază „Eastern News" — a fost făurit prin lupta și sacrificiile națiunii româhe, care au căpătat a- poi consacrarea internațională.Militantă consecventă pentru a- părarea independenței naționale și integrității teritoriale. România a trecut prin încercările grele ale celui de-al doilea război mondial, suferind, in vara anului 1940, mari pierderi teritoriale, între care smulgerea prin Dictatul de la Vie- na (30 august 1940) a părții de nord-vest a țării alipită cu forța Ungariei horthyste.Datorită luptei poporului român, care s-a alăturat coaliției antihitleriste la 23 August 1944, adu- cindu-și o contribuție importantă la înfrîngerea Germaniei naziste, partea de nord-vest a țării a fost reintegrată teritoriului național.La 23 August 1944, poporul român a inaugurat o nouă eră în dezvoltarea sa multimilenară — aceea a făuririi societății socialiste. In lumea contemporană. România a adus și aduce un mesaj de pace și înțelegere, militind cu consecvență pentru respectarea independen-. ței națiunilor, pentru dezarmare, in primul rînd nucleară. pentru cooperare și securitate.Intr-un amplu articol, intitulat „România : De la 1600 la 1918 

— Lungul drum spre unitate na
țională", ziarul american „THE JOURNAL OF COMMERCE" face o amplă incursiune în istoria României pină Ia declararea, la 1 Decembrie 1918, de către Adunarea Națională de la Alba Iulia, a Marii Uniri, realizlndu-se astfel visul de a uni întreg poporul de pe pămîntul vechii Dacii într-un singur stat și într-o singură națiune. Ziarul pune accentul pe lupta dusă de oamenii de pe aceste tărîmuri, încă din prima parte a mileniului I al erei noastre, cinds-au format ca popor, pentru a- firmarea și menținerea independenței lor.Americanii pot Înțelege mai bine mîndria patriotică a acestui popor, a românilor, atunci cind este văzută in contextul luptei lor specifice pentru autodeterminare și unitate, confruntați de atîtea ori de-a lungul timpului cu forțele copleșitoare ale istoriei și politicii europene, pînă la victoria finală, realizată la 1 Decembrie 1918, imediat după terminarea primului război mondial.Implantate adine în timpuri ime

ILE DE PRESA
e scurt

REUNIUNE. In localitatea Pra- văț, din R.P. Bulgaria, au început lucrările celei de-a doua reuniuni a experților guvernamentali în domeniul ecologiei din Albania, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, transmite agenția B.T.A, Pe ordinea de zi figurează problemă privind dezvoltarea cooperării în domeniul ecologiei și ocrotirii mediului înconjurător, între țările participante.CONVORBIRE. Secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Milos Jakes, a avut o întrevedere cu secretarul general al Partidului Comunist Brazilian. Sa- lomao Mălină, aflat într-o vizită la

moriale, rădăcinile națiunii române au rămas neclintite de-a lungul veacurilor. Mari eroi le-au apărat. De pildă, unul dintre cei mai de seamă conducători ai rezistenței antiotomane a fost Mihal Viteazul ; in urma victoriilor poporului, sub mina sa, „a reușit — scrie „The Journal of Commerce" —, pentru prima dată in istorie, să unească Moldova, Muntenia și Transilvania... Faptele și eroismul dovedite de Mihai Viteazul au devenit pentru generațiile viitoare un puternic imbold al luptei pentru autodeterminare națională".Sînt evocate și alte1 figuri luminoase — Bălcescu, Avram Iancu, care, chiar la data afirmării unora dintre ei, erau cunoscute în „Lumea Nouă", „în octombrie 1918 — se scrie — au fost organizate in S.U.A. numeroase demonstrații de către americanii de origine română, inclusiv o mare adunare in sala „Independența" din Philadelphia, exprimindu-se sprijinul pentru unitatea națională".Publicația americană scrie : „La I Decembrie 1918 unirea oficială a Transilvaniei cu România a fost declarată la Adunarea Națională de la Alba Iulia, chiar pe locul marilor victorii ale lui Mihai Viteazul. Adunarea a însemnat împlinirea visurilor multor generații de români. Noua Românie a realizat In final visul lui Mihai Viteazul de a uni întregul popor de pe pămîntul vechii Dacii într-un singur stat și intr-o singură națiune".Presa din R.P.D. Coreeană a publicat ample articole dedicate evenimentului. „NODOM SINMUN" subliniază, intre altele : „Unirea Transilvaniei cu România, la 1 Decembrie 1918, ca rezultat al luptei poporului, a condus la formarea statului național unitar român in spațiul carpato-dunăreano- pontic, înălțătoare victorie dobîn- dită cu prețul singelui vărsat de poporul român. înfăptuirea statului național unitar român a constituit un eveniment de seamă, care a demonstrat adevărul istoric căi nici o forță nu poate infringe aspirațiile și voința popoarelor".Reflectind mărețele realizări ale poporului român în edificarea socialistă, „Nodom Sinmun" subliniază : „îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român .s-au înregistrat succese înnoitoare, s-a consolidat baza economiei naționale, au apărut pretutindeni nenumărate realizări monumentale, a crescut nivelul de viață al oamenilor muncii".Ziarirl evidențiază apoi relațiile deosebite de prietenie și colaborare dintre România și R.P.D. Coreeană, arătînd că „prietenia coreeano-română este invincibilă, fiind statornicită, consolidată și dezvoltată intr-o continuitate istorică". „Intilnirile și convorbirile de importanță istorică, de la Phenian, din luna octombrie a.c., dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen au demonstrat minunatele raporturi dintre cele două țări, guverne și ponoare", subliniază ziarul.Evocînd evenimentul de la 1 Decembrie 1918, ziarul „MINGIU

Praga, transmite agenția C.T.K. Au fost abordate o serie de probleme actuale ale activității celor două partide. S-a procedat, totodată, la un schimb de păreri cu privire la situația din cadrul mișcării comuniste internaționale.DECLARAȚIE. Potrivit declarației făcute ziarului „New York Times" de Brent Scowcroft, viitor consilier pentru problemele securității naționale al președintelui ales al S.U.A., George Bush, Statele Unite ale Americii vor trebui să reducă bugetul militar cti cel puțin 300 miliarde dolari în perioada 1990—1994, pentru a putea re

CIOSON" trece în revistă lupta multiseculară a poporului român pentru independență și unitate națională.Articolul subliniază politica externă iubitoare de pace promovată de România, de președintele Nicolae Ceaușescu și prezintă pe larg stadiul inalt al relațiilor de prietenie româno-coreene.Articole similare au publicat și cotidianele „NODON CIONION" și „PHENIAN SINMUN",Sub titlul „RomOiia : Sărbătoare 
națională", ziarul sovietic „IZVESTIA" arată că „în. România socialistă este sărbătoare". „La 1 Decembrie 1918, Adunarea Națională a hotărit la Alba Iulia, oraș situat în centrul vechii Dacii, unirea Transilvaniei cu România".Corespondența din București subliniază semnificația evenimentului de Ia 1 Decembrie 1918, urmat de noi bătălii, încununate de victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, în fruntea căreia s-a aflat Partidul Comunist Român, și de proclamarea Republicii, la 30 Decembrie 1947. In continuare, se relevă : „România contemporană, care s-a transformat în anii puterii populare într-un stat industrial-agrar, se află azi intr-o nouă etapă de dezvoltare, de creare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Drumul spre aceasta trece prin obiectivul stabilit de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. de trecere a României, în 1990, la stadiul de țară socialistă mediu dezvoltată. Garanția transpunerii în viață a planurilor comuniștilor români o constituie munca liberă, creatoare a poporului României unite, care marchează in aceste zile cea de-a 70-a aniversare".Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" subliniază, de asemenea, importanța actului istoric de la 1 Decembrie 1918 ca etapă finală a procesului unirii teritoriilor românești în cadrul unui singur stat. Aceasta — se spune in articol — a creat condiții favorabile dezvoltării generale a poporului român, a facilitat intensificarea mișcării revoluționare, iar, mai tîrziu, a făcut posibilă începerea construcției fundamentului statului socialist.„Nu există moment esențial al istoriei românilor care să nu ateste aspirația la unitate a tuturor locuitorilor acestui spațiu de la Dunăre, Carpați și Marea Neagră, marile lor realizări — in rindul cărora făurirea statului național unitar român în anul 1918 reprezintă un eveniment epocal al istoriei lor multimilenare. Acest act a fost răspunsul pe care istoria l-a dat în mod firesc jertfelor și sacrificiilor, tenacității și înțelepciunii cu care au luptat pentru înfăptuirea idealurilor lor de libertate, unitate, integritate și independență", se arată în articolul intitulat „Marea 
Unire a românilor din 1918", publicat în revista nigeriană „TIMES INTERNATIONAL".„Forța faptelor sale a fost găsită întotdeauna de poporul român în unitate. Așa fiind, vicisitudinile istoriei nu l-au alungat de pe meleagurile strămoșești, el continuind să viețuiască permanent în același teritoriu, înfruntind furtunile cu 
aduce sub control deficitul lor bugetar.ÎNTÎLNIRI ÎN ARABIA SAUDI- TA. De comun acord cu președintele Republicii Afganistan. Naji- bulah, primul-adjunct al ministrului afacerilor externe, Iuli Voron- ,țiov, care îndeplinește și funcția de ambasador al U.R.S.S. la Kabul, a avut în orașul Taif (Arabia Sau- dită) întilniri cu o delegație a opoziției afgane („Alianța celor șapte"), condusă de B. Babbani — relatează agenția T.A.S.S. Urmărind să dea un impuls procesului de reglementare a problemei afgane în direcția restabilirii păcii în Afganistan, partea sovietică a reliefat în mod deosebit problema întoarcerii în patrie a militarilor sovietici căzuți in mîinild opoziției afgane. Părțile au convenit să continue convorbirile la Islamabad,EVOLUȚII ÎN PROBLEMA CIPRIOTA. Trimisul special în Cipru al secretarului general al O.N.U., 

încredere în puterea și voința fiilor săi. Simțămintul unității l-a însoțit in întreaga sa istorie", relevă publicația nigeriană.„Reîntregirea României, la care visau toți românii — se subliniază —, fusese pregătită de permanențele istoriei naționale, de stabilitatea și continuitatea neîntreruptă în teritoriul strămoșilor, de luptele și jertfele pentru păstrarea independenței și ființei naționale, împotriva tendințelor expansioniste ale imperiilor vecine, de legăturile economice și spirituale neîntrerupte, de conștiința originii șl destinului comun, de programele și acțiunile politico-diplomatice ale înaintașilor, oameni politici, conducători militări, cărturari".„Conștiința românească — se a- rată în încheiere — înscrie Unirea în istoria politică a țării ca o încununare a luptei multiseculare pecetluite prin jertfa de singe a înaintașilor. Marea Unire a românilor nu a fost rezultatul unor pertractări, al tratativelor la masa verde, al compromisurilor politice, ci a fost actul de voință al unui popor pe care o lume în schimbare nu putea decît să-l aprecieze ca reprezentînd sensul istoriei".întreaga presă marocană a consacrat spații largi marcării celei de-a 70-a aniversări a făuririi statului național unitar român.Cotidianul „MAROC SOIR“ arată că românii au cucerit prin lupte îndelungate și grele dreptul la independență și la integritate teritorială.Articolul evidențiază importantele realizări ale poporului român în anii construcției socialiste. Se subliniază, totodată, însemnătatea dialogului româno-marocan ce s-a statornicit la diferite niveluri, pentru extinderea și diversificarea schimburilor și a cooperării bilaterale, precum și a conlucrării dintre cele două țări în viața internațională.Semnificația aniversării de la 1 Decembrie este evocată și de ziarele ' „LE MATIN DU SAHARA", „AL MAGRIB", „AL BA- YANE", „AL ALAM", „AL ANBA" și „AL HARAKA".RADIODIFUZIUNEA MAROCANA a dedicat aceluiași eveniment un program special.Sub titlul „Unitatea de neclintit 
a poporului român", marele cotidian mexican „EL SOL DE MEXICO", subliniind că a trăi in unire și pace reprezintă idealul scump al tuturor românilor care, de-a lungul veacurilor, au trebuit să trăiască despărțiți de granițe arbitrare impuse de vicisitudinile istoriei, de interesele marilor imperii vecine in a menține poporul român divizat în trei provincii, face o trecere în revistă a istoriei frămîntate a României.Sînt apoi reflectate momente de seamă, ca Unirea de la 24 ianuarie 1859 și războiul de independență din 1877, subliniindu-se că la români „idealul independenței s-a împletit întotdeauna cu acela al unității poporului în cadrul unui singur stat propriu" și relevindu-se, în încheiere, semnificația actului Unirii din 1918, care a constituit o piatră de hotar a României independente și suverane. (Agerpres)
Oscar Camillion, aflat la Atena, i-a informat pe reprezentanții guvernului grec despre progresele înregistrate în cadrul negocierilor intercomunitare cipriote, despre contactele anterioare avute în a- ceastă problemă, inclusiv cu oficialitățile turce. Anterior, reprezentantul O.N.U. a vizitat Ankara.PROTESTE. Mai multe mii de agricultori francezi din numeroase departamente au luat parte la o serie de acțiuni de protest împotriva politicii protecționiste practicate de Statele Unite față de importurile de produse agricole vest-europene, transmite agenția A.N.S.A.VICTIME. Aproximativ 2 000 de persoane și-au pierdut viața din cauza ciclonului care s-a abătut săptămîna trecută asupra a trei districte de coastă din Bengalul de vest.

Schimburi de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și conducători 

ai unor partide portughezeLISABONA 6 (Agerpres), — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescil, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise un cordial mesaj de salut și cele mai bune urări de fericire și succese in activitate tovarășului Ferraz de Abreu, președintele Partidului Socialist Portughez.Mulțumind, tovarășul Ferraz de Abreu a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut și cele mai bune urări de sănătate, fericire personală și succes in întreaga activitate, iar poporului român noi realizări în dezvoltarea continuă a patriei.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul primirii de către președintele Partidului Socialist Portughez a tovarășului Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid.
Schimb de mesaje între secretarul general 

al P.C.R. și secretarul general al C.C. 
al Noului Partid al Stingii EleneATENA 6 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, au fost adresate tovarășului Leonidas Kyrkos, secretar general al C.C. al Noului Partid al Stîngii Elene, un salut tovărășesc, precum și urări de sănătate personală și succes în activitate.Mulțumind, tovarășul Leonidas . Kyrkos a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut prietenesc, împreună cu urările cele mai bune de sănătate

Pentru eliminarea discriminărilor 
din comerțul internationalOTTAWA 6 (Agerpres). — La Montreal, Canada, se desfășoară lucrările reuniunii ministeriale a țărilor participante la negocierile comerciale. multilaterale din cadrul G.A.T.T., așa-numita „rundă Uruguay", negocieri lansate în 1986 prin declarația ministerială de la Punta del Este. Participă reprezentanți din 105 țări, între care și România. Reuniunea urmează să facă o evaluare de ansamblu a stadiulîii negocierilor desfășurate pînă in prezent și să convină asupra orientărilor menite să conducă la transpunerea în viață, pînă la sfîrșitul anului 1990, a obiectivelor acestei runde, vizînd liberalizarea cit mai largă a comerțului internațional, prin reducerea taxelor vamale Și eliminarea obstacolelor netarifare, precum și perfecționarea cadrului, multilateral al . G.A.T.T-, pentrii desfășurarea pe bâze stabile

Analiză profund științifică a raportului 
de forțe de pe arena internațională

(Urmare din pag. I)reducerea substanțială a armamentelor lor strategice.In același timp, afirmarea noii tendințe și-a găsit materializare prin acțiunile din ultimul timp pe linia soluționării politice a unor conflicte ce au însîngerat diferite zone ale lumii, soldindu-se cu imense pierderi umane și distrugeri materiale. Au încetat ostilitățile militare dintre Iran și Irak, confruntarea armată făcînd 10c începerii unor negocieri de pace. La aceasta se adaugă cunoscutele inițiative în vederea soluționării politice a unor conflicte din Africa, Asia, America Centrală, toate aceste evoluții validînd adevărul — subliniat în permanență de președintele României și reafirmat în recenta Expunere — că, oricît de complexe și îndelungate ar fi tratativele, ele reprezintă singura cale de soluționare durabilă a problemelor, singura alternativă la acțiunile militare, Ia nefasta politică de forță.Pe aceeași linie pozitivă se înscrie multiplicarea forurilor de negocieri, intensificarea eforturilor in vederea rezolvării pe cale politică și a altor probleme ce confruntă statele — pe plan regional sau internațional.
Un început — și cerințele 

consolidării. Analizind «ceste evoluții, tovarășul Nicolae Ceaușescu avertizează, totodată, asupra unui optimism exagerat. Experiența a arătat nu o dată, în trecut, ce consecințe nefaste au avut stările de euforie instaurate după un eveniment sau altul, demobilizarea popoarelor, determinate tocmai de aprecierea superficială a raportului de forte și a perspectivelor sale de evoluție. Or, tocmai pe baza luării în considerare riguroasă a realităților, în Expunere se subliniază că între cele două tendințe s-a ajuns la un echilibru relativ de forțe, ceea ce face ca situația mondială să rămină deosebit de complexă și contradictorie. Evaluînd în spirit realist evoluțiile din ultimul timp, secretarul general al partidului relevă că în viața internațională încă nu s-a produs o schimbare radicală, încă nu s-a afirmat decisiv și hotăritor politica de pace și dezarmare, de destindere și colaborare.Intr-adevăr, orice analiză aprofundată a realităților nu poate duce decit la concluzia că evoluțiile menționate reprezintă doar un început.De pildă, măsurile privind rachetele cu rază medie și mai scurtă de acțiune vizează doar o infimă parte a arsenalelor nucleare ; după lichidarea acestor rachete vor rămîne în continuare stocuri uriașe de arme nucleare, capabile să distrugă — nu o dată, ci de mai multe ori — întreaga umanitate. Experiențele nucleare, la rindul lor, continuă nestingherit, generînd o dublă amenințare — pentru că ele au ca destinație crearea de noi arme, tot mai

Schimburi de mesaje au avut loc, de asemenea, între secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Partidului Social-Democrat, prim-ministru al Portugaliei, Anibal Cavaco Silva, secretarul general al P.S.D., Manuel Dias Loureiro, și președintele Partidului Renovator Democratic, Herminio Martihho, și secretarul general al P.R.D., Pedro Canavaro.In cadrul întrevederilor s-a procedat la un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea în continuare a raporturilor dintre P.C.R. și partidele respective, a relațiilor bilaterale, pe diverse planuri, dintre România și Portugalia, precum și în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale.La convorbiri a participat tovarășul Petre Lupu, ambasadorul României la Lisabona.

și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul român prieten.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de către secretarul general al C.C. al Noului' Partid al Stîngii Elene a tovarășului Ion Co- man, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care reprezintă partidul nostru la manifestările prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la crearea Partidului Comunist din Grecia.

8și echitabile a comerțului internațional.. In cuvîntul său, Brian Mulroney, primul-ministru al țării-gazdă, a subliniat importanța deosebită pe care o are pentru viitorul economiei mondiale întărirea rolului G.A.T.T. ca principal forum multilateral de negocieri și sporirea capacității sale de adaptare la mutațiile intervenite in relațiile comerciale internaționale.Președintele Comitetului pentru negocieri comerciale, Ricardo Zerbi- no, ministrul economiei și finanțelor din Uruguay, a subliniat necesitatea ca reuniunea ministerială să contribuie la asigurarea cadrului adecvat pentru găsirea unor soluții globale, echilibrate, în interesul tuturor țărilor, pentru contracararea tendințelor protecționiste care afectează progresul de ansamblu al economiei mondiale și, îndeosebi, pe cel al țărilor in curs de dezvoltare.

perfecționate, și pentru că exploziile în sine au efecte din cele mal nocive asupra mediului ambiant, deci asupra condițiilor de viață ale oamenilor. In același timp, se fac pregătiri pentru așa-zisa „modernizare" a armamentelor nucleare, care urmărește, în fapt, o „compensare" a rachetelor cu rază intermediară ce urmează a fi distruse, respectiv înlocuirea capacităților distructive cu alte capacități la fel de nimicitoare sau chiar mai puternice, deși cu alte caracteristici tehnice. De asemenea, continuă activitățile vizind militarizarea Cosmosului. Și, în sfîrșit, continuă în ritm susținut cursa înarmărilor convenționale. Numai raportate la aceste realități pot fi evaluate corect însemnătatea și semnificația — de prim pas spre dezarmare — a acordului amintit.Cum la fel de revelatoare este și raportarea evoluțiilor spre reglementarea politică a unor situații conflictuale la realitatea faptului că negocierile avansează lent, unele chiar stagnează, punînd sub semnul întrebării buna credință a unor participant! — ca și la persistența unor focare de încordare și război in diferite regiuni ale globului, care, pe lingă suferințele provocate popoarelor direct implicate, sînt generatoare de imense pericole pentru pacea mondială. Și cum nu se poate face abstracție de realitatea cu care se confruntă nu puține popoare și țări — menținerea politicii de forță, de dictat, de amestec în treburile interne ale altor state.
O perspectivă mobiliza

toare In acesta condiții o deosebită importanță are problema perspectivelor, a aprecierii liniilor de evoluție viitoare. Or, în legătură cu aceasta, faptele arată că- principalii exponenți și purtători ai tendințelor spre pace și înțelegere se află angrenați în procese de creștere și dezvoltare. In țările socialiste se întreprind eforturi de perfecționare în vederea valorificării avantajelor modului • de producție socialist — ceea ce va duce la întărirea acestui factor de prim ordin al forțelor păcii. în numeroase țări continuă să se înregistreze profunde transformări sociale și naționale progresiste, în anumite cazuri chiar cu caracter revoluționar. Unele din statele pînă nu de mult angajate din plin în cursa înarmărilor sau in conflicte militare manifestă reorientări și rețineri de a mai urma vechea cale, ale cărei consecințe negative s-au resimțit atit de acut. Noile proiecte de înarmări stîrnesc rezerve și obiecții chiar în cadrul respectivelor alianțe militare ; pe de altă parte, uriașa problemă a adin- cirii decalajelor economice, tragedia tot mai acută a subdezvoltării fac să se pună pe plan mondial, in termeni noi și tot mal imperativi, problema relației dintre dezarmare și dezvol

Precizări ale Cubei 
în legătură cu negocierile 

privind situația 
din sud-vestul AfriciiHAVANA 6 (Agerpres). — într-un discurs pronunțat la Havana, pe tema negocierilor cvadripartite privind situația din sud-vestul Africii, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Fidel Castro, a denunțat responsabilitatea regimului sud-african pentru nesemnarea acordurilor convenite — transmite agenția Prensa Latina. . El a amintit că „sînt încă o serie de detalii care îngreunează negocierile", Africa de Sud pretinzind să fie incluse în documentul ce urmează să fie semnat, aspecte referitoare la verificarea retragerii trupelor cubaneze din Angola, probleme care sînt de competența Cubei și a O.N.U. Fidel Castro a reafirmat disponibilitatea Cubei de a îndeplini strict acordurile la care se va a- junge. „Cuba dorește să se ajungă la acorduri juste, care să garanteze suveranitatea Angolei și independența Namibiei, în conformitate cu rezoluția 435 a O.N.U.", a precizat Fidel Castro.LUANDA 6 (Agerpres). — Președintele Republicii Angola, Jose Eduardo dos Santos, l-a primit pe ministrul adjunct al afacerilor externe al U.R.S.S., Anatoli Adamișin. Au fost analizate probleme legate de negocierile privind procesul de instaurare a păcii in Africa de sud- vest. Părțile au subliniat că reglementarea stării conflictuale din această zonă a continentului, pe baza respectării intereselor tuturor părților, a dobîndit un caracter ireversibil — relatează agenția T.A.S.S.

In sprijinul independenței 
poporului namibianNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres) — Adresindu-se membrilor Consiliului O.N.U. nentru Namibia, întrunit la New York, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, și-a exprimat speranța că, după reluarea convorbirilor cvadripartite cu privire la situația din Africa de sud- vest, vor fi soluționate problemele care să ducă la o soluție finală în regiune. In felul acesta a spus el — se va deschide calea proclamării independentei Namibiei în 1989.Președintele consiliului, Peter Zuzen, a apreciat că interesele economice șl comerciale ale țărilor occidentale in sudul continentului a- frican reprezintă principala cauză a amînării transpunerii în viață a prevederilor O.N.U. privind acest teritoriu. Consiliul O.N.U. pentru Namibia — a arătat vorbitorul — va acționa ferm pentru transpunerea în viață a rezoluției 435, care să a- sigure independența poporului namibian.

tare — iar cum subdezvoltarea afectează peste două treimi din omenire apare limpede ce imens potențial de energii se va canaliza tot mai insistent in sprijinul liniei spre dezarmare. în sfîrșit, și-a făcut șl ișl fac loc o nouă concepție, o nouă viziune, eliberată de rigidități sectare, asupra frontului general al forțelor păcii, asupra posibilității și necesității unei colaborări largi a tuturor acestora.Acest proces de creștere nu este nou, desfășurarea sa se înscrie într-o amplă perioadă istorică : deși inegal și discontinuu, cu avansuri și reculuri, cu accelerații și stagnări, el are totuși un caracter Inexorabil— iar progresele cantitative realizate au permis actualul început de schimbare calitativă- din climatul politic mondial.Dar, firește, perspectivele obținerii unei supremații efective a acestor forțe nu se vor materializa de la sine și la orizonturi fără de sfîrșit, căci omenirea se află angajată într-o cursă „contratimp" pe fundalul cronometrului nuclear...în lumina acestei situații șl pe baza analizei faptelor — pornin- du-se de la stările de lucruri așa cum sînt ele, și nu așa cum s-ar dori— tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea acțiunii unite a tuturor forțelor realiste, a tuturor popoarelor pentru a se determina pre- cumpănirea și afirmarea tot mai accentuată a tendinței spre o politică nouă, de dezarmare și pace, spre o dezvoltare democratică a omenii 't. Așa cum se relevă în Expunere, „este necesar să se ajungă la înțelegerea generală că, in condițiile armelor nucleare, nu există decit o singură cale, o singură politică — aceea de renunțare cu desăvirșire la forță, la război, de realizare a unei noi gindiri și a unei politici noi, democratice, care să excludă forța și războiul din viața internațională".Este convingerea partidului nostru, reafirmată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu acest prilej, că, prin acțiunea unită a popoarelor, a tuturor forțelor înaintate este pe deplin posibil să se determine ca o asemenea politică să prevaleze în viața internațională. Acțiunea unită a popoarelor va face, in mod incontestabil, ca raportul de forțe pe plan mondial să se incline tot mai mult in favoarea păcii, colaborării, a instaurării unei lumi mai bune și mai drepte.Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința comună a Plenarei Comitetului Central al partidului, a organismelor democratice și organizațiilor de masă și obștești trasează direcții și căi de acțiune care luminează cu claritate posibilitatea ca popoarele să intre în mileniul al treilea, așa cum subliniază secretarul general al partidului. cu o perspectivă mai bună, cu Încrederea într-un viitor de pace. în care să-și găsească împlinire aspirațiile lor de libertate și progres.
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