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Imperativul fundamental al vremurilor noastre:

Distrugerea armelor nucleare, 
făurirea unei lumi fără războaie

Relatări de la adunări ale oamenilor muncii
In pagina a IV-a
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0 cerință economică esențială subliniată la recenta 
ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

REDUCEREA
CHELTUIELILOR MATERIALE

După cum se cunoaște, recent. Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat Programul pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea consumurilor de materii prime și de 
energie și valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor in perioada 1983—1985 și pină in 1990. 
In cadrul acestui program un accent deosebit este pus 
pe necesitatea gospodăririi rationale și economisirii 
severe a resurselor materiale si energetice — măsuri 
strins legate de perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar și a sistemului de retribuire a muncii. 
Retine in acest sens atenția prevederea din Decretul 
Consiliului de Stat privind aplicarea formei de retri
buire in acord global in unitățile economice — preve
dere ce se aplică drept condiție de retribuție deopotri
vă muncitorilor, maiștrilor, personalului de conducere.

cit si altor categorii de personal — ..încadrarea In 
normele de consum la principalele materii prime, ma
teriale. combustibili si energie". Este o prevedere sti
mulativă. deosebit de importantă, de modul in care se 
acționează pentru respectarea ei depinzind in ultimă 
instanță realizarea unei sarcini economice majore : 
reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale de 
producție, sarcină subliniată in repetate rinduri de to
varășul Nicolae Ceanșescu, secretarul general al parti
dului. Cum acționează organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii pentru mobilizarea tuturor muncito
rilor si specialiștilor la acțiunea de reducere a chel
tuielilor materiale ? Iată tema anchetei noastre efec
tuate in două întreprinderi din sectorul 2 al Capitalei : 
„Electroaparataj" și întreprinderea de electronică in
dustrială.

Fiecare om al muncii — 
participant activ la soluțio
narea problemelor-cheie ale 
întreprinderii. Anul 1971 a 
prezentat pentru întreprinderea 
„Electroaparataj" anul aplicării ex
perimentale a indicatorului „produc
ție netă". Este suficient să urmărim 
evoluția in timp a ponderii cheltuie
lilor materiale la 1 000 lei producție- 
marfă pentru a înțelege efectul pu
ternic asupra reducerii cheltuielilor 
materiale, reflectat in citeva date 
privind ponderea acestor cheltuieli : 
1974—92 la sută ; 1980 — 63 Ia sută ; 
1983 — 56 la sută. Este prevăzut ca 
ponderea acestor cheltuieli să 
ajungă. în anul 1985, la numai 48 la 
sută.

Așadar, In zece ani, o reducere 
aproape la jumătate a cheltuielilor 
materiale. Cum a fost posibilă 7

— Experiența acumulată, nivelul 
profesional ne permit abordarea 
tuturor problemelor nu numai la ni
velul unor funcții sau categorii de 
personal, ci. deopotrivă, bț nivelul 
întregului colectiv și al fiecărui om 
— ne spunea ion Filip, secretar al 
comitetului de partid. Lucrul acesta 
ne dă posibilitatea să asigurăm o 
fuziune a gindirii forurilor noastre 
democratice cu gindirea și Inițiativa 
tehnică, economică a întregului per
sonal muncitor.

Acțiunile inițiate de comitetul de 
partid și consiliul oamenilor muncii 
au nume comune și pot fi Intilnite 
In majoritatea întreprinderilor : 
creșterea nivelului tehnic al produ
selor și tehnologiilor, mecanizarea și 
automatizarea proceselor de produc
ție, optimizarea fluxurilor de fabri
cație, funcționarea continuă, sigură 
și eficientă a mașinilor, utilajelor și 
instalațiilor, utilizarea rațională a 
forței de muncă în secții și ateliere 
etc. Importante ni se par aici ca
drul organizatoric și metodologia de 
studiere a propunerilor, examinarea 
atentă a avantajelor și dezavantaje
lor efectuindu-se printr-o analiză de 
tipul optimizării. Potrivit specificu
lui unor domenii diferite sînt consti
tuite colective de specialiști, la nive
lul întreprinderii, pe patru direcții 
principale : cercetare-proiectare ;
mecanizare, automatizare, tehnologii 
noi ; organizarea producției și a 
muncii ; creșterea productivității 
muncii. Aceste colective iși au co
respondente și Ia nivelul secțiilor, 
unde activează peste 200 persoane ce

au identificat și urmăresc 22 de căi 
de reducere a cheltuielilor materia
le. Dacă propunerea cuprinde dome
nii complexe ea este Încredințată 
unor colective special constituite. 
Analizele efectuate de aceste colec
tive, în cazul în care propunerea 
este considerată utilă, se finalizează 
în calcule de eficiență economică.

Rolul de catalizator' in tot acest 
proces revine serviciului de organi

zare a producției și a muncii. Poate 
șl pentru faptul că el deține și ro
lul de control — precizat de C.O.M. 
— asupra modului in care sînt 
transpuse in practică propunerile 
sosite. Din asemenea propuneri se 
desprind idei și acțiuni de amploa
re, măsuri cu rezultate de flecare 
dată de mare valoare.

— Una dintre aceste acțiuni — 
ne spune șeful serviciului de orga
nizare a producției și a muncii, 
Vasile Caisin — are în vedere creș
terea indicelui de utilizare a materia
lelor prin reducerea la maximum a 
pierderilor tehnologice. Acțiunea a 
început în 1982, iar actualele mă
suri vizează reproiectarea SDV- 
urilor. Alte programe de reducere a 
cheltuielilor materiale în acest an 
s-au axat In principal pe următoa

rele direcții : reducerea normelor de 
consum (eficiența : o economie de 45 
tone metal și mase plastice), redu
cerea consumului de metale defici
tare (eficiența : 28 tone ; se aplică
din acest trimestru) ș.a.

Cuvîntul decisiv al compe
tenței profesionale. ° cifră: 
consumurile de materii prime și ma
teriale reprezintă 94 la sută din 
totalul cheltuielilor materiale. Un 
nivel ridicat care este influențat în 
mod direct de felul în care au fost 
concepute produsele, subansamblele 
si reperele sau tehnologiile de e- 
xecuțle. Iată de ce se spune, 
pe drept cuvînt, că proiectarea dă 
„tonul" în acțiunea de reducere a 
cheltuielilor materiale. Tocmai de 
aceea, comisia de pregătire și per
fecționare, de încadrare și promo
vare în muncă a acordat o atenție 
deosebită cadrelor din proiectare. A 
fost organizat, în colaborare cu Cen
trul de perfecționare a lucrătorilor 
din industria construcțiilor de ma
șini, un curs de perfecționare in do
meniul analizei valorii, la care au 
partieipat 20 de inginer! șl tehnicieni 
din secțiile de cercetare-proiectare. 
Proiectele elaborate, la încheierea 
cursurilor, au însumat 51 de propu
neri, cu o eficiență de peste 3 mi
lioane lei economii de materiale și 
peste 200 000 ore manoperă.

Tot in cadrul acțiunilor de perfec
ționare a pregătirii profesionale, or
ganizate in întreprindere, să con
semnăm alte două experiențe : fie
care cursant întocmește o lucrare 
prin care propune măsuri de econo
misire. Propunerile centralizate în 6 
planuri de măsuri, multe din ele a- 
_______Vlrqii GHEORGHIȚA 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Printr-o amplă concentrare a tuturor forțelor de la sate

Pentru apărarea dreptului 
oamenilor la viață!

TRANSPORTUL PRODUSELOR DIN CÎMP 
ȘI EXECUTAREA ARATURILOR ADÎNCI 

DE TOAMNĂ TREBUIE ÎNCHEIATE 
ÎN CEL MAI SCURT TIMP

Relatâri din județele VASLUI șl IALOMIȚA, in pagina a lll-a J

Se poate afirma fără 
nici o șovăială că a- 
tunci cină este vorba 
de bunul cel mai de 
preț al oamenilor, de 
dreptul lor la viată și 
independentă, de pa
cea și libertatea po
poarelor, România 
poate fi asemuită cu 
un furnal in care zi și 
noapte nu se stinge 
combustibilul ce ali
mentează aceste Idei 
deosebit de valoroase 
ale vremii pe care o 
trăim. Apelul Frontu
lui Democrației și U- 
nitătii Socialiste, a- 
ceastă nouă șt presti
gioasă inițiativă de 
pace, care răspun
de inflăcăratelor che
mări ale președintelui 
Nicolae Ceausescu, 
promotor neobosit, re
cunoscut pe plan in
ternational, al acestor 
nobile idei umaniste, 
constituie, desigur, o 
expresie a voinței 
și dorinței întregului 
nostru popor și a fie
căruia din cetățenii tă
rii de a trăi in pace 
și liniște, de ă înde
părta pericolul unui 
nou război mondial.

Această poziție, 
profund realistă, de 
înaltă răspundere pen
tru viața însăși a po
poarelor, este acum 
cunoscută și apreciată 
nu numai la noi, ci și 
peste hotare, de toți 
cei care cu bună cre
dință susțin cauza pă
cii.

Istoria lumii, mai a- 
propiată sau mai în

depărtată a fost șl 
continuă din păcate sj. 
rămină jalonată de 
numeroase războaie st 
înfruntări armate. 11 
șirul anilor istoriei, 
războiul a sfirtecat 
practic lumea, a semă
nat durere șl deznă
dejde. Foarte rar, in 
schimb, pacea a domi
nat perioade mai mari 
pe cuprinsul întregu
lui pămint. .ceea ce a- 
rată că omenirea nu

Mihai BENIUC

și-a concertat întot
deauna forțele spre a 
considera pacea ca 
fiind a întregii lumi, 
spre a considera că 
prezentul ii viitorul 
sint ale tuturor. Toc
mai de aceea nu pu
tem să rămlnem indi
ferenți la pericolele ce 
se acumulează, la fap
tul că Europa, leagă
nul unor străvechi ci
vilizații. ca dealtfel în
treaga planetă, a de
venit un imens arse
nal de arme nucleare, 
că acest arsenal. In loc 
să fie distrus, crește 
continuu. Nu, noi, 
scriitorii, nu vrem să 
dăm prilejul cărților 
noastre să mai con
semneze. așa cum s-a 
intimplat in trecut, a- 
titea catastrofe provo
cate de nebunia omu
lui.

tn locul strategiilor 
și tacticilor care țin de 
politica de dominare a

lumii, al jocului forțe
lor distrugătoare, ome
nirea poate șl, trebuia 
să pună un climat de 
înțelegere și colabora
re, in care să primeze 
dreptul fundamental al 
oamenilor la viață. 
Mai mult ca aricind 
astăzi trebuie si se 
jacă totul, ca pacea si 
învingă și să domneas
că pe cuprinsul între
gului ■ pămint. Iar de 
acest lucru, fapt cum 
nu se poate mai re
marcabil, devin iot 
mai conștiențl milioa
ne și milioane de oa
meni, de aele mat di
ferite convingeri poli
tice sau credințe, cofe 
demonstrează aproape 
zilnic pe străzile ora
șelor europene împo
triva rachetelor cu 
rază medie de acțiune 
sau a altor monstruo
zități. Toate aceste 
demonstrații populare, 
indiferent de țara in 
care au loc. au drept 
mobil conștiința colec
tivă că sint pe cale să 
se pregătească dezas
tre, iar rațiunea și 
conștiința umană tre
buie să acționeze na 
doar pentru a le stă
vili, acum, ci pentru a 
face ca ele si nu mat 
poată apărea nicio
dată.

Acesta este. cred, 
sensul rațional și va
loarea de supremă 
moralitate umană a 
documentului F.D.U.S., 
document valabil și 
acceptat de oricare ce
tățean al României.
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Destine muncitorești A
intr-un oraș reintinerit: pașcani

NEAMȚ : Exploatare
Intrarea în producție a unei 

noi exploatări petroliere moldo
vene a adus județul Neamț in 
rindul producătorilor de țiței. 
Este vorba de începerea exploa
tării industriale a zăcămîntului 
situat in zona comunei Pipirig 
din apropierea orașului Tirgu 
Neamț. Sondorii din brigada 
condusă de maistrul Constantin

petrolieră în funcțiune
Ciuhac. aparținind Schelei de 
producție petrolieră Modîrzău, 
au pus In exploatare trei sonde.

De remarcat este faptul că 
sondorii de aici au și început să 
aplice metode de sporire a de
bitului de titei. intre care acidi- 
zările și fisurările hidraulice. 
(Constantin Blagovicl).

Despre Pașcani am avut 
întîi 'știință, elev fiind la 
Fălticeni, prin Mihail Sa- 
doveanu. Un erou al său 
din „Nada Florilor" era 
muncitor la Atelierele 
C.F.R. de la Pașcani, unul 
dintre aceia care fraterni
zează în 1907 cu 
răsculați. Această istorisire 
mărturisesc că mi-a stîrnit 
tnteresul pentru așezarea 
de pe Șiret, a proiectat-o 
dintr-o dată intr-o cu to
tul altă lumină. Aveam să 
descopăr, insă, trebuie să 
o spun cu mîhnire. o așe
zare umilă, în contrast cu 
măreția acestei văi aidoma 
unui canion și cu dirzenia, 
hărnicia, iscusința oameni
lor de aici. înfățișarea Paș
canilor, unul dintre pri
mele centre industriale ale 
Moldovei, nod important 
de cale ferată, vatră mun
citorească și revoluționară, 
așezare de viguroasă ma
nifestare a proletariatului

țăranii

pentru o lume mai bună, 
era în fond expresia lipsei 
de grijă pentru 
soartei, pentru cei 
truda minții și 
lor, duceau greul 
țări. Venise apoi 
și tot ceea ce acești oa
meni duraseră, fusese dis
trus ; rămăsese doar un 
morman de ruine. Anii de 
după război au fost pentru 
Pașcani anii eroici ai re
construcției, anii așezării 
vieții pe noul făgaș al is
toriei.

O memorabilă zi din iar
na anului 1973. Ninsese, o- 
rașul era învăluit de albul 
zăpezflor, dar viața lui 
curgea năvalnic parcă în 
plină primăvară. In acea 
iarnă a avut Ioc prima în- 
tilnire a pășcănenilor cu 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Atunci s-a pro
iectat cu îndrăzneală un 
nou destin pentru așezarea

umiliții 
care, cu 
brațelor 
acestei 

războiul

muncitorească de 
Șiretului. Pașcani

. devină un puternic centru 
industrial, un oraș pe mă
sura potențialului epocii 
pe care o trăim. Urmă
toarele vizite ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la

pe Valea 
urma să

de Grigore ILISEI

Pașcani — in 1977, 1980,
1982 — au oferit prilejul 
minunat al relevării entu
ziasmului cu care pășcă- 
nenii au trecut la înfăptui
rea acestui cutezător pro
iect, al rodniciei muncii lor. 
Pașcani a devenit un cen
tru industrial puternic, 
producția lnregistrind o 
creștere de 12 ori față de 
1965.
s-au 
uzină 
toare

Bătrtnele Ateliere 
transformat intr-o 
modernă construc- 

de mașini. Au apărut

ramuri. Îndeletniciri noi', 
reflectind de fapt evantaiul 
larg de preocupări al in
dustriei românești : elec
tronică, electrotehnică, me
canică fină, industrie ușoa
ră. alimentară. La Pașcani 
produc azi : o Întreprinde
re de tradlictoare și regu
latoare directe, Fabrica de 
scule speciale, întreprinde
rea de tricotaje și perdele, 
Integrata de in, Fabric*  de 
zahăr etc...

Aceste profunde trans
formări economice se răs- 
frlng cu putere in viața oa
menilor, a 
de locuitori ciți numără 
azi orașul, 
s-au construit 
timp record, în anM ce-au 
trecut de Ia Congresul al 
IX-lea, 6 000 de apartamen
te. un spital cu 450 de na
turi cuplat cu policlinică, 
un hotel, magazine, școli, 
grădinițe și creșe. S-au tra
sat bulevarde

celor 35 000
Pentru ei 

intr-un

largi, spații

I Semnături in timp |
Colindind, cu carnetul de reporter, marile șantiere

Iale țării, m-am gindit adesea că oamenii despre care | 
scriu, constructorii, sint un fel de mesageri ai noștri | 
pentru generațiile care vin. Fiindcă ei semnează, cu 
miinile lor aspre, tn marea istorie a patriei, la teme- . 
lia grandioaselor construcții menite să ne supravie-

> țuiască. Mii de semnături, contopite cu opera, vor re- • 
zista peste veacuri, așa cum au rezistat, pină la noi,

I mărturii ale geniului constructiv al înaintașilor, 
îmi povestea inginerul Mircea Miricioiu, in insula I 

Ostrovu Mare, acolo unde se construiește hidrocentrala

I Porțile de Fier II, că acest pămint puțin, înflorind din 
Dunăre, păstrează semnături ale trecerii romanilor, | 
poate din timpul campaniei de cucerire a pămintului

I Daciei. g
— Am făcut excavații și am găsit stîlpi de fag per- |

I PICĂTURA DE CERNEALĂ I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
L_

fect conservați tn marnă, povestește el. Se pare că 
aici a fost un port roman, iar aceștia erau stilpii de la 
cheu. Altădată am găsit un cap de coloană și, din gre
șeală, un buldozerist l-a îngropat. Am răscolit pămin- 
tul toată noaptea, pină am dat iarăși de el. Vedeți, 
acestea sint mesaje de la constructorii de demult. Sint 
interesante pentru istorici, dar fi pentru noi, cei ce 
continuăm această meserie. Nu sintem, nu putem fi 
indiferenți față de aceste mărturii. Mai ales că, înain
tea arheologilor, noi le găsim, noi „dăm alarma". Am 
găsit morminte, felurite unelte, vase... De-ați vedea 
cum le adunăm, ciob cu ciob, ca pe niște comori...

— Ce simțiți in asemenea clipe 1
— Că deschid un fel de document foarte important... 

Mă gindeam intr-o zi : constructorul nu trece ca un 
anonim prin viață...

— ...semnează pagini de istorie, de epopee, constru
ind lucruri durabile.

— Semnează, intr-adevăr, pagini de istorie, dar In 
felul lui. Cu modestie. O semnătură colectivă.

Semnătura unei epoci, a unei colectivități umane, a 
unui înalt ideal. Construind, omul iși exprimă dorința 
ca opera să dureze veșnic. Semnături pentru pace, 
pentru progres, pentru istorie. Mii de nume, ca unul 
singur, semnează astfel : construind. Cu patriotism, 
cu dragoste de țară, cu sentimentul că lasă in urma 
lor probe materiale ale vocației constructive ce carac
terizează poporul nostru, urme durabile ale unei epoci 
în care s-a construit și se construiește ca niciodată.

Anica FLORESCU
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Exigența ca mod de manifestare 
a spiritului revoluționar

Faptele, gindurlle și opiniile In
terlocutorilor noștri s-au adunat, 
aproape de la sine, in jurul ideii de 
exigență in numele răspunderilor 
comuniste pe care și le-au asumat 
pentru a face ca in colectivele, locu
rile de muncă ce li s-au dat in gri
jă activitatea să cunoască o eficien
ță maximă. Sînt oameni care, mai 
tineri ori mai virstnici, au de acum 
o experiență de viață ce poate oferi 
și altora învățăminte, experiența 
ordonării Întregii vieți și activități 
potrivit principiului comunist al 
slujirii intereselor generale ale 
societății, străduindu-se să-i deter
mine și pe cei alături de care mun
cesc să gindească și să se comporte 
față de atribuțiile lor și, deci, față 
de societate, cu aceeași inaltă răs
pundere, „Înfăptuirea Programului 
partidului, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea spre comunism — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru pe problemele 
muncii organizatorice și politico- 
educative — cer ca fiecare comu
nist să muncească, să lupte și să 
trăiască in spirit revoluționar !“. 
Sint mulți, foarte mulți cei pentru 
care această cerință a devenit mod 
de a gîndi. munci și trăi... Cei cu 
care vom discuta aici sînt dear 
cițiva dintre el...

★

deloc o intimplare faptul că, tnce- 
pînd de atunci, activitatea coopera
tivei a urmat drumul unor rezul
tate care nu de puține ori au ui
mit. Un sat mic, o cooperativă mo
destă au ajuns, doar in cițiva ani, 
să se numere printre cele mai de 
vază ale județului. Producțiile au 
crescut constant, s-a creat un sec
tor zootehnic cu adevărat modern 
și eficient, au crescut considerabil 
și veniturile (ale cooperativei și ale 
cooperatorilor), ceea ce a condus

Anchetă 
social-politică

cindva despre in- 
Grlt. președintele 

(județul Giurgiu).
Mai scrisesem 

ginerul Valeriu 
C.A.P. Oinacu 
Venit aici prin repartiție, după ab
solvirea facultății, ca inginer agro
nom. in urmă cu 22 de ani: acest om 
a izbutit în scurt timp să-și atragă 
respectul cooperatorilor nu nu
mai prin solida sa pregătire, ci și 
prin spiritul riguros in care mun
cea, cerindu-le și celor din jur ri
goare, disciplină, corectitudine în 
toate. A fost ales președinte și nu-i

la stabilizarea forței de muncă, lo
calnicii au început să crească și 
acasă animale ; in cooperativă 
domnesc ordinea și disciplina mun
cii... Dar să-l ascultăm pe Grit :

— Din experiența mea șl a altora 
am învățat că omul adevărat se 
distinge și prin spiritul de ordine, de 
exigență ce și-1 impune. Și la care 
il obligă, adesea, viața însăși. Cînd 
am venit aici, nu vreau să jignesc 
pe nimeni, dar domnea destulă 
dezordine in treburile cooperativei. 
Și pentru că venisem cu ambiția de 
a redresa situația, mi-am dat reoede 
seama că trebuie Început cu... ordi
nea. încă se lucra mult cu caii, cu 
atelajele. Le ceream conductorilor 
să plece la cimp dimineața, devre
me. Dar nu se putea pentru că 
grăjdarii veneau abia pe la șapts și 
chiar mai tirziu, Iar caii nu puteau 
fi scoși la muncă nehrăniți și nea- 
dăpați. Și-atunci le-am spus grăj- 
darilor : „Eu. mline dimineață la 3

sînt aici, să fiți și voi I". Ciudată, 
foarte ciudată li s-a părut chestia 
asta. Unii n-au venit. Alții m-au 
reclamat... Dar n-am cedat A fost 
începutul. Am continuat pe linia 
asta, pină am ajuns la un program 
de lucru ca in industrie. Și să nu 
vi se pară curios că acum le place. 
E in firea omului să-i placă ceea ce 
vede și el limpede că e in folosul 
lui, chiar dacă pentru asta i se cere 
să.renunțe la obișnuințe și comodi
tăți.

Valeriu Grit, un comunist pe care 
dorința de a-și îndeplini exemplar 
misiunea l-a condus la ideea de 
exigență și ordine, trăiește cu sen
timentul datoriei împlinite și de 
aici aerul său de siguranță tn toate, 
de aici satisfacția de a fi izbutit să 
modeleze conștiințele, adică de a-i 
fi ajutat și pe alții să descoperă 
adevărurile și bucuriile muncii.

Am cunoscut apoi, la I.A.S. Vedea 
din același județ, o tinără venită 
aici acum doi ani, ca inginer agro
nom și care, preluind funcția de șef 
al fermei legumicole semincera, a 
izbutit performanța unor producții 
pe care ferma aceasta nu Ie obținu
se niciodată pină atunci. Chiar din 
primul ei an de activitate, ing. 
Elena Maier a adus ferma la situa
ția de a fi rentabilă. Acum, In al 
doilea an, ferma cunoaște o renta
bilitate mult sporită (beneficii de 
aproape două milioane).

— Cum de s-au reușit toate as
tea ? Spre deosebire de alți fer
mieri, eu stau zilnic aici. Și chiar 
in toiul nopții, cînd e nevoie, că s-a 
defectat, de exemplu, un ventilator 
de la uscătorul de semințe, sau alt
ceva, eu mă duc la fermă. Lucrul

Mihai CARANFU, 
Petre CRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)

verzi, s-a termoficat orașul, 
a-a realizat o nouă adue- 
țiune cu apă de 
La toate acestea . _ _ _
dăuga construcția centru
lui civic, care va 
această lucrare de zidire a 
unui oraș, o cetate a zile
lor noastre. Despre acest 
proiect mi-a vorbit cu o 
emoție de înțeles și de ad
mirat Nicolae Rățoi, pri
marul așezării. E pășcă- 
nean de baștină, și-a În
ceput ucenicia la Ateliere
le C.F.R., unde a fost mon- 
tator de vagoane, ales fiind 
pentru această meserie 
pentru că era, cum e și azi, 
un bărbat, voinic. A fost 
apoi mecanic de locomo
tivă. Cunoaște bine orașul 
și-și dă seama de saltul 
uriaș pe care l-a înregistrat 
intr-un timp Istoricește 
atit de scurt. Ds asta vo
cea Ii vibrează cu atlta in-

la Șiret.
se va a-
încununa

(Continuare tn pag. a II-a)
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]FAPTUL; 
; DIVERS! 
I „Sfatul omeniei" |

Mare sfadă intre doi megieși

Idin comuna Tudora — Botoșani . 
pentru un petic de pămlnt, dar I 
și acela fără nici un folos. De I 
la sfadă au ajuns să se aibă „la

I cuțite". Au fost chemați la t 
„Sfatul omeniei", au fost ascul- | 
tați pe rind, și-au descărcat

I„oful“, au ascultat povețile in- . 
țelepte și pline de cuviință ale I 
celor din fur și de unde pină • 
atunci nici nu se mai uitau unul

11a altul, și-au dat mina, cum le I 
stă bine unor oameni in toată | 
firea.

ILa fel s-a intimplat și in alte . 
cazuri asemănătoare.
Cu înțelegere și încredere re- • 

Iciprocă, prin tact și sfaturi date 
la vreme, nu e de mirare că I 
„Sfatul omeniei", alcătuit din I 
cei mai buni și respectați got-

I podari ai obștti, a făcut ca nu- g 
mărul situațiilor conflictuale si | 
scadă mereu (in acest an au

I fost numai trei), ca tot mai pu- . 
țini oameni să-și piardă timpul I 
pe la tribunale... *

Propunerea cetățenească - înscrisă
pe ordinea de zi a

Vorbim adeseori, cu legitimă mindrie, despre întinerirea țării, argu- 
mentind prin marile înnoiri pe care le cunoaște fiecare județ ori așe
zare. Noul, ca formă de existență, a devenit un atribut fundamental 
al societății noastre. Noul, izvorit din faptele oamenilor și exprimat, 
deopotrivă, în aspectul localităților patriei, cit ți in modul de a gîndi, 
a munci și a trăi al cetățenilor. Pentru că in actuala etapă a dezvol
tării patriei, prezența permanentă a maselor largi la toate transfor
mările social-economice, la conducerea treburilor sociale nu reprezintă 
doar un simplu deziderat, ci o necesitate obiectivă.

Una din formele cele mai eficiente de participare a maselor la 
conducerea vieții sociale o constituie formularea de propuneri privind 
cele moi diferite domenii ți sectoare de activitate. Bazate pe cunoaș
terea nemijlocită a realităților concrete, pe experiența oamenilor, aceste 
propuneri reprezintă un prețios ajutor in activitatea consiliilor populare.

Prin ce metode asigură consiliul popular transpunerea fn tnafd a 
unor asemenea propuneri, spre a stimula și dezvolta spiritul civic ți 
gospodăresc al cetățenilor 7 Pentru a răspunde, ne vom referi la acti
vitatea in acest domeniu a Consiliului popular orășenesc COMANEȘTI.
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Lada din pămint
Pe un șantier de construcții 

din orașul Caracal se efectuau 
săpături pentru înălțarea unui 
nou bloc de locuințe.

La un moment dat, la doi 
metri adincime, constructorii au 
descoperit o ladă metalici. In 
ladă — 125 de piese de uz gos
podăresc și personal, confecțio
nate din alpaca aurită și aliaje 
argintate, intre care 29 de cupe, 
14 pahare, 9 cești, trei ceainice 
și o brățară, decorate cu motive 
florale și geometrice.

Supuse unor minuțioase lu
crări de restaurare și conser
vare, piesele din lada din pă
mint prezintă valoare istorici ți 
artistică, fiind expuse acum la 
muzeul din Caracal, care poartă 
numele celebrului haiduc lancu 
Jianu. Și — coincidență — mo
nograma IND de pe piesele din 
ladă a dus la identificarea nu
melui celui căruia i-au aparți
nut : lancu N. Dobruneanu. 
Care n-a fost altul dectt un... 
nepot al lui lancu Jianu.

Prăjina cu cîrlig
O pățanie mai puțin obișnuită 

il are ca autor pe Marinică, un 
băiețel de doi ani din satul Po- 
tocel, județul Dîmbovița. O pă
țanie din care a scăpat teafăr, 
cum 
Dar 
unor 
intîi, 
cărui 
noscut, care 
după ajutor. Apoi au alergat la 
fața locului cițiva consăteni. 
Apoi a venit Nicolae Stanca, 
aducind o prăjină de capătul 
căreia fixase un cirlig. Cu a- 
ceastă unealtă, confecționată la 
repezeală, a prins hăinuța copi
lului in ața fel incit să nu-l... 
dezbrace, după care a inceput 
să-l tragă ușurel afară din 
adincul flntinii unde căzuse in
tr-un moment cind părinții il 
lăsaseră nesupravegheat. Apoi 
un alt om de omenie, Constan
tin Mihai, l-a dus degrabă, cu 
mașina sa, la spitalul din 
Găești, unde intervenția promp
tă a medicilor l-a scos pe Ma
rinică in afaira oricărui pericol.

Musafirul 
de pe vapor

De eurlnd a acostat in por
tul Tulcea nava „Polar III" a 
flotei românești de pescuit 
oceanic.

tn afară de pește, marinarii 
au adus la bord și un... pin
guin. In timp ce nava se afla 
in împărăția apelor, pinguinul 
le-a făcut marinarilor noștri o 
„vizită" și nu s-a mai indurat 
să plece din mijlocul lor. 
Marinarii de pe „Polar" i-au 
asigurat condiții... polare de 
hrană și sejur. In viitor, pin
guinul va fi găzduit — și va 
putea fi văzut și admirat — la 
Muzeul din Constanța.

Nu numai satul
Pentru sătenii din Paltin, ju

dețul Vrancea, Gheorghe Cocioa
bă devenise o... problemă. După 
ce că nu se omora cu munca, 
mai făcea și tot felul de năz- 
bitii, care, in termenii legii, se 
numesc „acte antisociale".

Intrucit n-a fost chip să fie 
astimpărat cu vorbă dreaptă 
și-nțeleapti, a fost „încondeiat" 
la gazeta de stradă din comună.

Supărat foc pentru „rușinea" 
făcută, de a fi arătat cu degetul 
de tot satul (in loc să se fi ru
șinat de propriile fapte și atitu
dini), Cocioabă s-a năpustit 
asupra gazetei de stradă, dete- 
riorind-o.

A fost judecat in fața obștii 
și condamnat după merit.

Prezenttndu-i aici isprava, de 
ce i-a fost frică n-a scăpat : 
acum nu-l mai știe numai satul...

Măcar de i-ar fi de învăță
tură !

se zice, ca prin minune, 
„minunea" se datorește 
oameni de omenie. Mai 
este vorba de un om at 
nume a rămas incă necu- 

a strigat primul
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Din neglijență
Ca șofer al I.J.C.L. Sibiu, loan 

Văcar avea ca principală atri
buție de serviciu să transporte 
materiale de construcție la punc
tele de lucru din oraș. Ajuns pe 
o stradă din oraș, l.V. a tras 
mașina lingă trotuar și, fără să 
se asigure, fără să țină seama 
de trecătorii din preajmă, a 
basculat materialele de-a valma. 
Printre altele, se afla și un bu
toi cu var stins. Butoi care, in 
cădere, s-a spart, a împroșcat 
conținutul ți toți trecătorii din 
preajmă s-au pomenit... albi ca 
varul. O femeie a fost internată 
urgent in spital. Cu toată inter
venția medicilor, aceștia n-au 
mai putut să-i salveze un ochi. 
Imprudentul șofer a fost con
damnat conform legii și obligat 
să plătească despăgubiri civile.

Si totul din neatenție, din ne
glijență.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintei!"
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consiliului

La Început, tovarășul Dumitru 
Potoroacă, primarul Comăneștiului, 
ne-a arătat o decizie a biroului 
executiv al consiliului popular : 
„Oficiul administrației locale de 
stat — se arată in decizie — va ține 
o strictă evidență a tuturor pro
punerilor făcute de cetățeni, pe care 
le va prezenta lunar președintelui 
biroului executiv" (Decizia nr. 85 din 
16 septembrie 1983). Documentul — 
afirma interlocutorul — este menit 
să înlăture orice posibilitate ca 
vreuna -din propunerile cetățenilor 
să fie trecută cu vederea. „Căci — a 
continuat el — propunerile sint un» 
din principalele „materii prime" din 
care este alcătuit planul de muncă 
al consiliului popular".

Ne-a reținut atenția expresia 
„materie primă pentru planul de 
activitate al consiliului popular". 
Consultăm unul din aceste planuri, 
cel alcătuit după alegerile din no
iembrie anul trecut. Regăsim aici 
230 de propuneri cetățenești privind 
cele mai diferite aspecte ale vieții 
acestui oraș — de la gospodărirea 
urbană la prestările de servicii, 
întreținerea locuințelor sau repa
rarea străzilor și multe, multe altele, 
toate definind problematica bogată 
și variată a orașului.

— După cum afirmați, tovarășe 
primar, aceste propuneri au consti
tuit „materia primă" pentru planul 
de activitate al consiliului popu
lar. înseamnă că ele au trecut 
printr-un proces de selecție, de pre
lucrare ?

— Mai precis, printr-un proces 
de asimilare. Adică, > în primul 
rind, au fost reunite propunerile cu 
caracter asemănător. Ca să exem
plificăm, putem spune că s-a con
turat astfel mai limpede orienta
rea noastră în ceea ce privește 
organizarea și amplasarea rețelei

comerciale, desfășurarea mai ritmică 
a transportului în comun, efec
tuarea mai operativă a unor

vind diferite amenajări, deși s-au 
bucurat cind au aflat că ele au fost 
însușite, au rămas pasivi atunci 
cind s-a trecut la înfăptuirea lor : 
sint dintre cei de pe străzile Bana
tului, Minerului, Lapoș etc. „Propu
nerea personală presupune răspun
dere personală" — iată una din 
concluziile respectivei sesiuni. Iar 
deputății, întregul activ al consi
liului popular și-au concentrat 
atenția către punctele slabe amin
tite.

— După cite se vede, multe din 
cele 230 de propuneri cuprinse in 
planul analizat — formulate in tim
pul campaniei electorale de anul 
trecut — au și devenit realizări. 
Actualul plan de activitate al con
siliului conține mai multe aseme
nea propuneri, sau mai puține ?

— Numărul lor nu e un scop în 
sine. Ne preocupă cu adevărat numă
rul propunerilor Înfăptuite, al celor

ÎNSEMNĂRI DIN ORAȘUL COMĂNEȘTI

reparații la locuințe etc. La discu
tarea lor, in comisiile de deputați 
și in comitetul executiv, au participat 
adesea și cei care le-au făcut, ceea 
ce a contribuit la depistarea unor 
noi căi de realizare. Odată introdu
să in planul de activitate, propu
nerea cetățenească dobindește ca
racter de hotărîre. Iar fiecare acti
vist al consiliului popular, începînd 
cu președintele comitetului executiv, 
cit și fiecare deputat răspunde de 
îndeplinirea acestor prevederi ale 
planului.

Periodic, pe ordinea de zi a se
siunilor consiliului popular este În
scrisă analiza înfăptuirii propune
rilor cetățenești. La una din recen
tele sesiunj, o asemenea analiză a 
constituit chiar punctul principal. 
Bilanțul a fost pe cit de îmbucură
tor, pe atît de mobilizator : extin
derea rețelei de apă potabilă, mii 
de metri pătrați de spații verzi și 
mii de hectare de pășuni curățate 
etc. în total, peste 10 000 de locui
tori au efectuat lucrări de înfrumu
sețare și gospodărire a orașului, în 
valoare de peste 54 000 000 lei. S-au 
citat și nume de deputați ca Nicolae 
Bejan, Constantin Banu, Gheorghe 
Enache și alții, care și-au îmbinat 
hărnicia cu priceperea de a-i mobi
liza pe cetățeni la înfrumusețarea 
tinărulul oraș. Totodată însă, in 
contrast, au fost arătate și lipsurile, 
ba chiar delăsarea unor cetățeni 
care, deși au făcut propuneri pri

scoase din dosare in viață. Totuși, 
dacă am face o medie lunară, nu
mărul propunerilor, al sugestiilor 
primite este de 55—60.

— Iar valoarea lor ?
— Dacă ar fi să le evaluăm în 

bani, vă pot da una de... 500 000 
lei. E vorba de amenajarea, prin 
munca cetățenească, a două unități 
— temporare — de desfacere a 
alimentelor, la care s-a folosit ex
clusiv material provenit din demo
lări. Suma aceasta n-o puteam 
investi, pentru că in următorii ani 
cartierele respective se vor „muta" 
în centru, spre a elibera pămînt 
arabil. Așa însă, fără un ban chel
tuit, cu materiale recuperate și prin 
muncă obștească s-au putut îmbu
nătăți condițiile de aprovizionare. 
Exemple asemănătoare mai sint, 
dar aici e vorba nu numai de niște 
sume, ci șl de formarea unei noi 
demnități civice a comăneșteanului, 
care altfel prețuiește un bun cînd 
știe că el s-a creat din inițiativa 
lui, prin munca lui, in folosul lui. 
Se spune adesea că nu-i de-ajunB 
să ridici un oraș, ci trebuie să-i 
formezi și cetățeanul pe măsură. Or, 
noi sintem un oraș care acum se 
formează, jumătate din populația 
de 20 000 de oameni locuiește în 
blocuri noi. Alte condiții, alt mod 
de viață, alte probleme. Unele din 
ele par chiar, la un moment dat, de 
nerezolvat. Un sfat cu oamenii, o 
sugestie primită de la ei Înseamnă

permanent 
popular

de cele mal multe ori o soluție va
loroasă, o cale de a ieși din impas.

— Ne-ați putea de un exemplu ?
— Pină nu de mult, comandan

tul miliției primea nu puține plîn- 
geri împotriva unora care, mu
tați In bloc, se adaptau mal greu 
noilor condiții de conviețuire, spi
ritului de ordine și disciplină pe 
care-1 implică o asemenea colecti
vitate, de unde pendularea acestora 
intre „fac ce vreau" și „nu mă in
teresează ce spun ceilalți", bine
înțeles cu consecințele amintite. 
Chiar și la consiliu veneau aseme
nea reclamații. în același timp, am 
constatat că un număr de familii 
tinere încep să se destrame. Tre
buia acționat. Și soluția s-a dove
dit a fi la îndemină : cetățenii 
care reclamau la consiliul popular 
sau la miliție — oameni așezați, din 
familii respectate, care nu cereau, 
de fapt, amenzi pentru cei neadap
tați, ci aducerea lor la o compor
tare civilizată — au aderat la pro
punerea unui miner pensionar, 
stimat în întregul oraș, ca aseme
nea familii tinere sau unii tineri- 
problemă să fie luați in grijă de 
familii cu o mai mare experiență 
de viață. Avem în oraș vreo 15—16 
asemenea exemple. Iar rezultatele 
sint încurajatoare. în dreptul unei 
asemenea propuneri însă n-ăi cum 
însemna valoarea in bani.

...în loc de concluzii, revenim la 
acea decizie care obligă la o strictă 
evidență a propunerilor cetățenești, 
ce trebuie prezentată lunar pre
ședintelui comitetului executiv. Soli
cităm interlocutorului o scurtă expu
nere a cauzelor ce au determinat-o:

— Subliniem cuvintele „strictă evi
dență", pentru că: nici una din 
propunerile adresate de cetățeni nu 
este neînsemnată ; orice intirziere 
în dosar poate determina scăderea 
interesului cetățeanului față de lo
calitatea lui ; ideile generează idei, 
mai ales atunci cînd sint transfor
mate în faptă.

în completarea spuselor primaru
lui, adăugăm că biroul comitetului 
executiv ia atitudine în cazul cînd 
factorii vizați, inclusiv cei din con
ducerea primăriei, minimalizează im
portanța vreunei propuneri cetățe
nești. Pentru că orice propunere, 
repetăm, nu poate fi evalua
tă doar în bani, ci in mult mai 
mult : In însăși demnitatea cetățe
nească a oamenilor, a Întregului 
oraș.

Laurențlu DUTA

Unități turistice în județul Harghita
In ultimii ani, în județul Harghi

ta s-au construit și amenajat cîteva 
frumoase unități turistice. Lingă 
salina Praid, cunoscută pentru ca
litățile sale terapeutice încă de pe 
vremea romanilor, într-o pitorească 
zonă turistică (pe D. N. 13 A So- 
vata — Praid — Odorheiu Secu
iesc), la poalele munților Harghita, 
se află hanul turistic „PRAID", cu 
camere elegante și confortabile, cu 
încălzire centrală, restaurant și co
fetărie.

în stațiunea Izvoru Mureșului, 
care oferă un microclimat cu efecte

terapeutice reconfortante, fiind am
plasată într-o zonă muntoasă, se 
află un ospitalier han turistic, care 
dispune de locuri în camere cu 
două și trei paturi, cu băi sau du
șuri, încălzire centrală. Restauran
tul servește gustoase preparate cu
linare cu specific tradițional și 
local.

Cele două unități sînt deschise în 
orice sezon, asigurind condiții op
time pentru petrecerea zilelor de 
concediu.

In fotografie s hanul turistic 
„Praid".

Prevenirea insuficientei cardiace 
și a hipertensiunii arteriale

Consfătuirea anuală națională de cardiologie, care a avut loc recent 
la Timișoara, a pus in discuție două teme de mare actualitate : insufi
ciența cardiacă și hipertensiunea arterială. La cîteva din concluziile aces
tei prestigioase manifestări se referă conf. dr. POMPILIU POPESCU, 
secretar științific al Societății de cardiologie din țara noastră.

Destine
(Urmare din pag. I)

tensitate cind vorbește des
pre înălțarea centrului ci
vic, ce va da și mai multă 
frumusețe Pașcanilor. Sint 
prevăzute a se mai con
strui in anii următori 
2 000 de apartamente, o 
casă de Ctrl tură, un sediu 
politico-admlnistrativ. un 
cinematograf, spații comer
ciale. Bucuria acestui om 
este o parte din bucuria 
concetățenilor săi ce-și văd 
așezarea, umila așezare de 
altădată, înălțată la pros
peritatea și frumusețea de 
astăzi.

...La Pașcani, la școala 
muncii, s-au format întot
deauna caraotere, persona-

muncitorești intr-un oraș reîntinerit
lltăți puternice. Această 
școală s-a dezvoltat, a că
pătat amploarea și comple
xitatea industriei de astăzi 
a orașului de pe Valea Și
retului. „Dragostea pentru 
muncă, pentru lucrul bine 
făcut — îmi spunea maistrul 
specialist Frăsina Merișef, 
de la întreprinderea de tri
cotaje și perdele — a stat 
la baza rezultatelor deose
bite ale colectivului nostru, 
răsplătit in ultimii doi ani 
cu Ordinul Muncii clasa I 
pentru locul Intîi pe tară 
in această ramură indus
trială". Interlocutoarea, as
tăzi șefa atelierului de con
fecții, nu e de felul ei din 
aceste locuri ; a învățat 
meserie la Iași,, la „Mol

dova tricotaje", și a venit 
Ia Pașcani odată cu înce
putul noii fabrici. Fusese 
trimisă la școala de maiștri 
anume pentru a lucra la 
Pașcani. S-a rupt greu de 
Iași, dar astăzi n-ar mai 
pleca de-alci „pentru că 
mă simt la mine acasă. Sint 
atitea lucruri la care am 
pus umărul și sint atitea 
care s-au făcut pentru noi. 
Si apoi e marea familie a 
întreprinderii. Aici am 
trăit și trăiesc sentimentul 
deplinei realizări".

Nicolae Agavrlloale. di
rectorul întreprinderii de 
traductoare și regulatoare 
directe, și Dan Ionescu, in
giner proiectant la aceeași 
unitate, sint localnici. Apa

riția acestei întreprinderi 
din ramura electrotehnicii, 
care fabrică aparatură de 
precizie pentru măsurarea 
temperaturilor și debitelor, 
le-a permis să-și realizeze 
vocația la ei acasă. Ingi
nerul Agavriloaie a lucrat 
mai intîi la Atelierele 
C.F.R., apoi la întreprinde
rea de tricotaje și perdele, 
ieșind puțin „in afara" me
seriei lui, dar peste tot și-a 
făcut exemplar datoria. 
Cind au inceput lucrările 
de construcție a noii între
prinderi, ce aducea o ra
mură de virf la Pașcani, 
el a fost primul om al 
muncii. S-a închegat un 
colectiv tinăr, entuziast. Cu 
acești oameni tineri, in

doar trei ani s-a ajuns să 
se realizeze saltul de la 
trei produse in 1980 la 
cincisprezece familii de 
produse in prezent. între 
tinerii ce au găsit aici un 
fertil cîmp de afirmare se 
numără și tinărul inginer 
Dan Ionescu. Acum e șeful 
colectivului de proiectări 
produse electrotehnice.

...Oameni și locuri. Paș
cani — o așezare în pri
măvara existenței sale. Ti
nerețea acestui vechi cen
tru muncitoresc înseamnă 
implicit tinerețea oameni
lor, a modernelor profesii 
pe care ei le practică cu 
dăruire, competență și spi
rit revoluționar..

— Cercetările științifice, practica 
medicală și statisticile Organizației 
Mondiale a Sănătății arată că dintre 
bolile cardiovasculare, aflate în pre
zent pe primul loc ca frecvență și 
cauză a mortalității, hipertensiunea 
arterială este cea mai răspindită : ea 
afectează 10—15 la sută din popu
lația țărilor mai dezvoltate, inclusiv 
din țara noastră. Procentul real este 
mai mare, dacă ținem seama că exis
tă bolnavi incă neidentificați de me
dici. Și aceasta pentru că hiperten
siunea este o boală care se instalea
ză și evoluează „pe tăcute", fără a 
fi sesizată de omul suferind decît 
mai tirziu, cînd afecțiunea este con
stituită, avansată. Pe lingă manifes
tările ei specifice, hipertensiunea 
poate genera și multe complicații 
— insuficiență cardiacă, accidente 
vasculare cerebrale, suferințe ale ri
nichi’or etc. — 
prin afectarea 
circula : .1 vase
lor coronariene, 
cerebrale și re
nale.

Două sînt for
mele de hiper
tensiune : cea e- 
sențiaiă, care este 
foarte frecventă, reprezentînd 80—85 
la sută din totalul cazurilor. Res
tul de 15—20 la sută sînt hiperten
siuni secundare și reprezintă com
plicații ale altor boli (renale, endo
crine, ale sistemului nervos etc.). 
Spre deosebire de hipertensiunea se
cundară. generată de cauze cunoscu
te, hipertensiunea esențială nu are 
cauze atît de precis cunoscute — și 
de aceea nu este posibil tratamentul 
etiologic, patogenic.

— Dar poate fi tratată In limitele 
normale.

— Acest lucru este posibil pentru 
că, totuși, se cunosc o serie de me
canisme care o declanșează și pentru 
că există medicamente prin adminis
trarea cărora poate fi controlată evo
luția ei. De aceea, prin descoperirea 
la timp a hipertensiunii se poate 
evita apariția complicațiilor la care 
m-am referit. Este un fapt dovedit, 
în mod cert, că în formele el inci
piente hipertensiunea poate fi tratată 
cu deplin succes fără ajutorul medi
camentelor, apelind numai la măsuri 
de igienă a vieții pentru reducerea 
greutății corporale la obezi, diminua
rea consumului de sare, combaterea 
stării de sedentarism și a încordării 
nervoase. în prezent, cardiologii din 
țara noastră vin tot mai mult în in- 
tîmpinarea oamenilor sănătoși pen
tru ca prin controalele efectuate în 
marile întreprinderi să depisteze în 
mod activ, incă de la început, unele 
tulburări ale organismului, înainte de 
a se declanșa hipertensiunea.

— Ce se înțelege prin depistarea 
activă a bolii și prin ce se deosebește 
de depistarea pasivă?

— Depistarea pasivă Înseamnă pre
zentarea pacientului din proprie ini
țiativă la consult, pentru că el are 
deja o serie de simptome. Or. se 
știe că orice boală este mai ușor de 
tratat în faza ei incipientă decit 
atunci cind a progresat. în ceea ce 
privește depistarea activă, ea se face 
de către medici interniști sau cardio

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

logi la locul de muncă al tuturor 
oamenilor din întreprindere. Pentru 
a obține date cit mai exacte, mulți 
specialiști s-au deplasat și cu apara
tura necesară pentru electrocardio
gramă. Persoanele cu diferite tulbu
rări cardiovasculare sînt apoi consul
tate, investigate în policlinici, unde 
li se prescrie tratamentul în funcție 
de stadiul bolii. Se evită astfel evo
luția bolii, iar organismul își păstrea
ză capacitatea de muncă.

— Se spune că un om prevenit este 
pe jumătate vindecat...

— Este adevărat șl tocmai din acest 
motiv in dezbaterile consfătuirii de 
la Timișoara s-a insistat asupra ati
tudinii pe care trebuie să o adopte 
medicul față de pacient. Pentru că 
se știe : o examinare superficială 
poate duce fie la negarea bolii, fie 
la etichetarea, nejustificată, cu o 

cardiopatie. Im
pactul este dău
nător și într-un 
caz și in altul ; 
diagnosticul în 
exces poate pro
voca o stare de
presivă, pe cînd 
diminuarea stă- 
Fii de boală fa

vorizează tendința pacientului de a 
neglija tratamentul. De aceea se re
comandă o atitudine conștientă a 
medicului și a pacientului față de 
stadiul real al bolii și de posibili
tățile actuale certe pe care le avem 
la dispoziție pentru prevenirea și 
tratarea în mod corect a afecțiu
nilor cardiovasculare.

— Rapoartele, comunicările și masa 
rotundă s-au referit in bună măsură 
și la insuficiența cardiacă. Ce se în
țelege prin această afecțiune?

— Insuficiența cardiacă este un co
rolar, o etapă evolutivă a tuturor bo
lilor cardiace, fiind caracterizată 
prin scăderea funcțională a mușchiu
lui cardiac, care nu mai poate face 
față nevoilor circulatorii ale orga
nismului. Specialiștii au prezentat 
numeroase date și rezultate în le
gătură cu diferitele forme de insu
ficiență cardiacă, cu evaluarea unor 
metode noi și mai ales cît mai pre
coce de diagnostic și de tratament, 
domeniu in care au fost realizate 
progrese remarcabile în ultimul timp, 
în ceea ce privește metodele de 
investigare, s-a acordat o atenție 
deosebită evaluării performanței car
diace prin metode neinvazive, cum 
sint ecografia uni și bidimensio
nală, explorările cu radioizotopi, 
metodele fonomecanografice etc. în 
cadrul acestui util schimb de ex
periență au fost prezentate și re
zultatele bune Obținute în practica 
medicală prin administrarea diferi
telor medicamente din gama largă 
existentă în prezent. S-a putut sta
bili astfel, in comun, medicația cea 
mai adecvată, în funcție de stadiul 
bolii. Dar paralel cu aceste pro
grese tehnice și științifice s-a dove
dit a fi extrem de utilă organiza
rea unor acțiuni de prevenire activă 
a bolilor cardiovasculare, pentru 
păstrarea stării de sănătate a popu
lației.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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O sesizare 
analizata atent

Experiența, faptele vieții demonstrează că 
sesizările cetățenilor reprezintă un sprijin 
deosebit de prețios pentru apărarea intere
selor societății, a ordinii și legalității. 
Procesul inculpatului Iliescu Cristea, de
clanșat ca urmare a unei minuțioase re
vizii tehnice și contabile. Întreprinse de 
inspectorii Consiliului popular al munici
piului București, demonstrează, o dată in 
plus, cită atenție trebuie acordată obser
vațiilor si propunerilor oamenilor muncii.

Inculpatul al cărui nume a fost amintit 
mai sus lucra ca maistru la I.C.R.A.L. „He
răstrău" si a răspuns de reparația și con
solidarea blocurilor din șoseaua Stefan cel 
Mare nr. I—3. din str. Tudor Arghezi 32 
și din str. Cimpia Turzii nr. 39. Cu toate 
că reprezenta o instituție profilată pe ser
virea publicului larg, deci in care respec
tul fată de client trebuie să constituie cu- 
vint de ordine si griiă principală. I. C. a 
„lansat" o practică inversă, de gravă inco
rectitudine și totală sfidare a intereselor 
cetățeanului. El a Înlocuit munca efectiv 
prestată (menirea lui, a oamenilor pe care 
îi coordona, a întreprinderii) cu „munca" 
pe hirtie. cu speculația cifrică și „reali
zări" din condei. Deși muncitorii 
I.C.R.A.L.-ulul nu forfoteau pe șantier (ba 
la multe apartamente nici nu s-au arătat

la fată). în situațiile de lucrări întocmite 
de inculpatul de astăzi și avizate de unii 
funcționari ai întreprinderii, valoarea ma
noperei a crescut enorm in raport cu de
vizul. Ca și cum la punctele de lucru 
ar fi apărut meseriași invizibili, care prestau 
activități invizibile, acceptate de un con
trol din păcate invizibil și el.

Toți aceia care au prelucrat pe filieră 
actele întocmite de I.C. — adică dirigintele 
de șantier, normatorul, serviciul producție, 
resorturile de control financiar preventiv 
— s-au întrecut parcă in superficialitate și 
neglijență. Devenise o regulă ca ma
nopera să fie umflată de cite zece 
ori. După situațiile întocmite de I.C. ar 
fi însemnat, spre exemplu, că s-au 
tencuit 5 745 mp de zid (cazul blocului 
din șos. Ștefan cel Mare) cu numai 8 mc 
de mortar, deși orice cunoscător în 
construcții își putea da seama că ma
terialul ar fi ajuns cel mult pentru 400 
mp. Consemnind reparații Ia 243 de 
ferestre si 421 de uși in blocul din str. 
Tudor Arghezi. inculpatul a lansat, impli
cit. ipoteza că. in medie, fiecare aparta
ment din imobilul amintit ar avea cite... 
39 de uși si cîte 22 de ferestre ! Nimeni 
de la întreprindere nu s-a repezit pe te
ren să vadă cum arată această „minune 
arhitectonică".

Era desigur mult mai bine ca vigilen
ta factorilor de resort din întreprindere să 
se fi manifestat la timp, dar într-un fel 
e bine că trezirea acestei vigilente a avut 
loc și mai tirziu. Sesizarea locatarilor 
nemulțumiți a fost recepționată cu aten

ția cuvenită, alertînd atît conducerea 
I.C.R.A.L.. cit și a direcției de resort de 
pe lingă consiliul popular municipal. Rezul
tatul verificărilor : depistarea unor însem
nate pagube cauzate avutului obștesc, plus 
nelegalitățile care au prejudiciat direct și 
indirect interesele cetățenilor. Desigur, s-au 
luat și măsurile ce se impuneau ca astfel 
de procedee să nu se mai repete, in timp 
ce justiția a aplicat vinovatului principal 
tratamentul legal de rigoare.

Părinți repetenfi
Nu demult s-a petrecut în sala de 

judecată a secției intii penale de la Tri
bunalul municipiului București o scenă 
de rară obtuzitate civică si morală, o su
gestivă demonstrație de antipedagogie. 
Se dezbătea recursul în procesul unui grup 
de trei tineri, doi băieți și o fată, sub 18 
ani. judecați pentru o faptă josnică, bru
tală și impudică, de gravă sfidare a inte
grității și demnității personale, comisă îm
potriva unei alte tinere, tot minoră, prie
tenă de-a lor. Completul instanței asculta 
cu fețele împietrite cum au fost în stare 
să se poarte la un „ceai" nocturn cei doi 
băieți și fata Învinuită („ceai" doar cu nu
mele. de servit s-a servit... spirt medicinal 
amestecat cu zahăr I) si confrunta mental 
faptele probate și recunoscute cu măsura 
de internare în școala de muncă si reedu

care pe timp de 5 ani hotărită de instanța 
de fond — Judecătoria sectorului 6. Priviri 
compătimitoare alunecau involuntar spre 
cea de-a patra tînără.

Către sfirșitul procesului s-a dat cuvîn- 
tul și părinților învinuiților. S-a ajuns la 
tatăl autorului principal. în loc să se 
cufunde in pămînt de rușine si remușcări 
pentru comportarea fiului său, pentru eșe
cul creșterii și educației manifestat prin 
abjecta faptă, in loc să-și caute ultimele 
resurse de voință și conștiință pentru a re
cupera, măcar de acum incolo (după libe
rarea tinărulul din măsura de siguranță 
dispusă de justiție), marile restante cu care 
se înfățișează și el. ca părinte. în fața oa
menilor și a societății. Pavel Ion (lucrător 
la „Transcom") s-a năpustit cu o vehe
mentă și impertinentă tiradă... asupra vic
timei. Pierzîndu-și total simțul măsurii, ui- 
tind că se afla în spațiul solemn al justi
ției. o potopea pe nefericită cu invective, 
acuzind-o că i-a „stricat" băiatul 1 Nici în
cercarea președintelui completului de a 
curma stupefianta intervenție nu și-a pro
dus efectul pină ce judecătorii, aplicînd 
regulile de procedură, au anunțat că retrag 
cuvîntul . acordat acestui nesăbuit partici
pant la proces.

S-a dat cuvîntul apoi mamei aceluiași 
tinăr. într-o nefericită consonanță cu băr
batul ei, Pavel Elena (încadrată la coope
rativa „Igiena") a repetat reprobabila fili
pică, încercînd să transforme victima in 
vinovată. Denaturata paradă de sentimente

materne nu voia să țină cont de adevărul 
elementar că. oricit de imprudent s-ar fi 
purtat acea nefericită fată, nu există grad 
de frivolitate care să scuze bestiala dezlăn
țuire a celui care-o maltratase, marcată de 
zeci de vînătăi și cucuie, de numeroase 
urme de lovituri.

Pentru buna desfășurare a ședinței de 
judecată i s-a interzis și Elenei Pavel să 
mai rostească ceva, dindu-se ultimul cuvint 
făptuitorilor înșiși. Băiatul și fata care fu
seseră complici au rostit formula ultimei 
căințe, ce poate fi auzită de sute de ori 
în sălile de judecată : „Recunosc fapta să- 
vîrșită și regret profund comiterea ei". Cu
vîntul principalului autor al infracțiunii 
— fiul celor doi părinți vehemenți cu vic
tima — a fost tot laconic, dar a înghețat 
pur și simplu răsuflarea ascultătorilor : 
„Recunosc fapta săvirșită, dar regret — a 
zis el, privindu-și crunt victima — că n-am 
omorit-o I".

Credea sau nu credea, glndea sau nu gln- 
dea ce spune, n-are importanță. Replica 
era continuarea „logică" a poziției părinți
lor din tlmoul procesului și de-o viată, era 
dovada cea mai elocventă a modului lor 
strimb, extrem de individualist, de 
a vedea și înțelege relațiile sociale, com
portarea. morala, limitele individualității, 
optica „celui care țină mai tare" inoculată 
și odraslei. Era replica finală, replica test 
a unui întreg proces de „educație". Era ca 
un examen final al acestor părinți, rerx- 
tenți din plecare.

Sergiu ANDON
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In interesul economiei naționale, al fiecărui cetățean: A

ENERGIA ELECTRICĂ
— rațional folosită, economisită pretutindeni!

Măsuri practice care pot și trebuie să fie luate pentru reducerea consumurilor la strictul necesar
De regulă, odată cu 

sosirea anotimpului 
rece, problema asgu- 
răril energiei electrice 
devine mai concre
tă, mai directă pen
tru fiecare cetățean al 
tării, tn unele procese 
de producție din indus
trie ți agricultură se 
consumă mai multă e- 
nergie electrică ți ter
mică. Iluminatul pu
blic funcționează o pe
rioadă mai îndelungată

de timp pe parcursul 
unei zile și sint puse in 
funcțiune instalațiile 
de termoficare. tn pro
priile noastre locuințe 
aprindem becurile mai 
devreme. Nu sint ne
cesare, dealtfel, prea 
multe argumente pen
tru a demonstra că, in 
această perioadă, con
sumul de energie creș
te in mai toate sectoa
rele de activitate, tn 
același timp, produce

rea energiei electrice 
devine ți ea mai difi
cilă. Condițiile de lu
cru in carierele de 
extracție la suprafață a 
cărbunelui se îngreu
nează. Grupurile ener
getice sint solicitate 
tot mai intens și orice 
defecțiune in funcțio
narea unor instalații 
se resimte mai acut 
In alimentarea norma
lă a consumatorilor.

vaslui : Cei mai buni mecanizatori în schimbul de noapte pe tractoare
Am solicitat tovarășului Emil 

BARBU, director general al Centra
lei industriale de rețele electrice, 
citeva precizări în legătură cu 
mersul producției de energie electri
că, precum și unele recomandări cu 
privire la acțiunile care pot și tre
buie să fie intreprinse pentru redu
cerea consumului și gospodărirea 
cit mat rațională a energiei electrice 
In această perioadă.

— Se știe că in ultimii ani s-au 
făcut investiții mari pentru creș
terea puterii instalate in centralele 
electrice pe cărbune și hidrocentra
le. Totuși, resursele energetice ale 
țării sint limitate. In plus, în acest 
an, seceta prelungită creează mari 
dificultăți In funcționarea hidrocen
tralelor. în zece luni din acest an, 
debitele medii ale riurilor interioa
re cu amenajări hidroelectrice im
portante au fost mai mici cu 15—40 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Debitele Dunării și 
Oltului, de exemplu, care asigură 
peste 60 la sută din energia electri
că produsă în hidrocentrale, au fost 
inferioare valorilor de anul trecut 
cu circa 20 la sută. în aceste con
diții, deși hidrocentralele au fost 
utilizate cu mare economie, rezer
vele de apă din toate acumulările 
hidroenergetice importante au fost 
practic emiizate sau au ajuns la ni
veluri minime de exploatare încă 
Înainte de începerea sezonului rece. 
Iar efectele secetei se vor resimți șl 
în continuare. Din cauză că în ulti
ma perioadă rin au căzut precipitații 
în cea mai mare parte din Europa, 
de la începutul lunii noiembrie de
bitul Dunării este de numai circa 
2 500 m’/secundă, față de media 
mulțianuală a perioadei respective, 
care este de 5 000 m’/secundă. La 
toate acestea se adaugă o serie de

Reducerea cheltuielilor materiale
(Urmare din pag. I)

Plicate, aduc o economie antecalcu- 
laiă de 5 milioane let la cheltuieli
le materiale și 250 000 ore la con
sumul de manoperă. în mod similar 
se procedează și in cazul promovării 
personalului, care trebuie să Întoc
mească o lucrare cu propuneri de 
economii sau noi soluții constructive 
care să se Încadreze într-un nivel 
corespunzător funcției respective, 
potrivit hotăririi unei adunări gene
rale a oamenilor muncii din 1980.

— Argumentarea hotăririi — iși a- 
mintește tovarășul Panaite Drâguș, 
directorul Întreprinderii — a plecat 
de la o realitate evidentă : statul a- 
sigură locuri de muncă șl stabilește 
criterii de promovare. La rindul ei, 
întreprinderea asigură dezvoltarea 
pregătirii profesionale și un climat de 
stimulare a gindlrii, cointeresînd 
participanții. Atunci ne-am zis : 
„Dacă tot ne zbatem, dacă tot mun
cim. de ce să nu gîndlm cu toții 7“ 
Astfel, omul care vine cu propune
rea simte că iși merită aprecierea de 
ridicare a încadrării. Iar generaliza
rea acordului global incepînd cu 1 
octombrie amplifică mijloacele de 
stimulare oe stau la îndemîna orga
nului colectiv de conducere pentru 
cei care gindesc și acționează bine.

Rezultatele ? O reducere cu 4 mi
lioane lei a consumurilor materiale 
Si o scădere cu 150 000 ore a nor
melor de timp numai în acest an.

Am prezentat doar citeva secvențe 
dintr-o experiență demnă de toată a- 
tanția privind acțiunile concrete pen
tru valorificarea inițiativelor creatoa
re, pentru reducerea continuă a chel

La întreprinderea de utiloj tehnologic din Buzău Foto : Eugen Dichlscanu

Au început probele la ecluza de la Agigea 
a Canalului Dunăre — Marea Neagră

BUZĂU : Produse competitive, de înaltă 
complexitate tehnică

La ecluza de Ia Agi
gea. cea de a doua 
poartă spre mare a 
magistralei de ape Ca
nalul Dunăre — Marea 
Neagră, au început 
probele tehnologice o- 
dată cu Inundarea por
tului din aval, opera
ție prin care se veri
fică etanșeitatea uria
șelor porți si funcțio
narea instalațiilor hi
dromecanice și elec
trice. 

simultană a convoaie
lor de nave în ambele 
sensuri. Pentru execu
ția ei., constructorii de 
la I.C.H. Constanta au 
excavat două milioane 
metri cubi de pămint 
și rocă și au pus în 
operă 480 000 mc be
toane și 34 000 tone ar
mături metalice. Par
tea de montaj aparți
ne colectivului Trus
tului „Energomontaj" 
București, care a folo
sit instalații și apara
tură construite special 
la Șantierul naval 
Constanta. Uzinele me
talurgice Reșița. Boc
șa și in numeroase alte 
unități ale industriei

Ecluza de la Agigea 
este un obiectiv hidro
tehnic și de navigație 
complex al canalului, 
în lungime de 384 me
tri și 50 metri lățime, 
care permite ecluzarea

greutăți in funcționarea termocen
tralelor pe cărbune.

— tn aceste condiții, ce măsuri se 
iau pentru sporirea producției de 
energie electrică ?

— Recent, a fost elaborat și apro
bat de conducerea partidului un 
program complex de măsuri in ve
derea asigurării cu energie electrică 
a tuturor consumatorilor. Astfel, s-a 
stabilit ca în cel mai scurt timp 6ă 
fie încheiate lucrările de reparații 
planificate și să fie repuse în func
țiune toate grupurile energetice pe 
cărbune. Totodată, Ministerul Mi
nelor va lua măsuri corespunzătoa
re pentru creșterea calității cărbu
nelui in vederea atingerii puterii 
programate la toate grupurile ener
getice din termocentralele care 
funcționează pe cărbune. în acest 
context, se va acționa în continuare 
pentru cît mai buna întreținere și 
exploatare a tuturor grupurilor 
energetice. Trebuie înțeles însă că 
pretutindeni este necesar să se ia 
măsuri ferme pentru economisirea 
și folosirea cit mai rațională a ener
giei electrice.

— Practic, ce trebuie întreprins 
In acest sens ?

— Am să grupez măsurile ce ur
mează să fie luate în două mari 
categorii. în primul rind, in toate 
nnitățlle economice și gospodăriile 
populației se impune să se acționeze 
imediat pentru reducerea consumu
lui de energie electrică și termică. 
Pentru aceasta este necesar să se 
înlocuiască motoarele șl transfor
matoarele electrice supradimensio
nate, să se evite mersul în gol al 
utilajelor, să se monteze și să se 
asigure menținerea în funcțiune a 
instalațiilor de compensare a Pu
terii reactive, să se optimizeze pro
cesele de producție. Âș Insista asu
pra faptului că reducerea consu

tuielilor materiale, a costurilor de 
producție in general. Iar dacă în con
tinuare ne vom opri asupra unor ne- i 
atunsuri întilnite in activitatea Intre- ■ 
prinderii de electronică industrială 
(I.E.I.), o facem tocmai 1 finind ij
seama de cîștlgul pe care l-ar 
putea dobîndi acest colectiv prin 
preluarea experienței acumulate la 
Întreprinderea „Electroaparataj". Din 
capul locului precizăm , că la între
prinderea de electronică industrială 
cheltuielile materiale pe primele 9 
luni din acest an s-au redus cu 9.4 
lei la 1 000 lei producție-marfă față 
de plan. Reprezintă însă aceasta li
mita posibilităților maxime 1

Un control riguros pe dru
mul de la idee la faptă. In 
luna august a c. consiliul oamenilor 
muncii de la întreprinderea de elec
tronică industrială nu a aprobat stu
diul privind ..Limite maxime de pier
deri tehnologice pentru semestrul II 
1983 și anul 1984“. El nu răspundea 
la cerința ca in acest cincinal între
prinderea să reducă consumul de ma
terii prime și materiale cu 35 la sută, 
aorecllndu-se că întreprinderea are 
rezerve neutilizate. Această decizie 
a fost întărită și de dezbaterile cri
tice și autocritice din adunarea ge
nerală a oamenilor muncii. Iată ce 
aprecia atunci ing. Aurel Ceaușu, 
șeful atelierului de cercetare-nroiec- 
tare tehnologii specifice : „Reducerea 
consumurilor materiale lasă de dorit. 
Secțiile 64 și 68 au resurse impor
tante pe care trebuie să le pună in 
valoare. La acest capitol și pro
iectarea de SDV-uri si autoutilarea 
au rezerve... Se elaborează incă vo

constructoare de ma
șini din întreaga tară, 
tn prezent, la noul o- 
biectiv. care este gata 
pentru a permite in
trarea șl ieșirea nave
lor pe traseul Canalu
lui Dunăre — Marea 
Neagră mai sint in e- 
xecuție cele două mi- 
crohidrocentrale cu o 
putere instalată de 
11 MW, care va folosi 
căderea surplusului de 
apă din ecluză pentru 
a furniza întreaga e- 
nergie necesară func
ționării acestui com
plex. (George Mihăes- 
cu, corespondentul 
..Scinteii"). 

mului de energie electrică nu este 
o sarcină conjuncturală, de mo
ment. în programele examinate șl 
aprobate de recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. se prevăd sarcini exprese, 
de perspectivă cu privire Ia redu
cerea consumurilor materiale in ge
neral și de energie in special.

în al doilea rind, pe întreaga pe
rioadă a sezonului rece este nece
sar să se ia o serie de măsuri deo
sebite pentru economisirea energiei 
electrice in orele virfurilor de con
sum de dimineața și seara, adică 
între orele 6—10 și 17—22. Ca atare, 
6e impune să se facă o mai bună 
eșalonare a activității întreprinde
rilor pe tot parcursul săptămînii, să 
se oprească instalațiile și utilajele 
care din diferite motive funcționea
ză slab încărcate șl producția aces
tora să fie preluată pe celelalte in
stalații similare, prin încărcarea a- 
cestora la întreaga capacitate. Tot
odată, producția trebuie să fie în 
așa fel organizată încît reparațiile 
la liniile tehnologice și utilajele 
mari consumatoare de energie să 
fie programate cu precădere în pe
rioada noiembrie 1983 — martie 1934. 
întrucît cel mai mare deficit de 
putere în sistemul energetic națio
nal se înregistrează intre orele 
17—22, unitățile economice care 
funcționează în două schimburi vor 
stabili programul de lucru astfel ca 
schimbul I să se termine cel tir- 
ziu la orele 17. iar schimbul II să 
funcționeze intre orele 22—7. în 
același timp, în unitățile în care se 
lucrează in trei schimburi, dar ine
gal încărcate, procesul de producție 
va fi în așa fel organizat încît în 
schimbul II să funcționeze numai 
utilajele, liniile-tehnologice si sec
țiile absolut necesare. în general, 
în schimbul II va trebui să se re

lume mari de documente de cerce- 
tare-proiectare care rămin neciti
te. in loc să abordăm serios cerce
tări în domeniul tehnologiilor noi. 
Trebuie să schimbăm cît mai curind 
stilul de muncă in activitatea de 
proiectare... Este lăudabil efortul 
secțiilor 32, 33 și 35 de a recupera 
la maximum materialele recupera
bile. dar este obligatoriu să se tină 
evidenta lor și să fie raportate..."

O opinie care sintetizează doar o 
parte din punctele slabe ala 
organizării producției și a mun
cii. ale introducerii progresului .teh
nic, ale capacității de rezolvare a 
problemelor cu cane se confruntă 
muncitorii și specialiștii unității.

Despre altele am aflat în timpul 
anchetei noastre. Bunăoară, nu se 
poate spune că principala deficientă 
în exercitarea conducerii colective 
constă în calitatea necorespunzătoare 
a deciziilor, ci in faptul că nu se 
respectă, na se aplică pină la capăt 
propriile hotăriri.

Am participat la o ședință a birou
lui consiliului oamenilor muncii care 
analiza asigurarea tuturor condițiilor 
pentru aplicarea întocmai a decretu
lui privind generalizarea acordului 
global. în discuții au revenit ca un 
lait motiv greutățile provocate de a- 
provizionarea tehnico-materială ne
ritmică. Se uita însă un lucru esen
țial : cauzele utiei aprovizionări „ne
ritmice. neasortate" stau in modul 
necorespunzător de a acționa al sec
țiilor de producție, sectoarelor de 
proiectare, al serviciului de aprovi
zionare'. în recenta adunare generală 
a oamenilor muncii s-a stabilit : „să 
realizăm o aprovizionare pe baza

Pentru municipiul 
Buzău.' întreprinderea 
de utilaj tehnologic 
este unitatea simbol a 
industrializării sale. 
Aici, un harnic si des
toinic colectiv de 
muncă realizează o 
gamă largă de produ
se : vase de propan, 
schimbătoare de căl
dură. coloane pentru 
distilare. rezervoare 
verticale și orizontale 
si altele, de înaltă ca
litate si complexitate 
tehnică. Prin accen
tuarea procesului de 
autoutilare si asimila
rea a noi produse. în

treprinderea se înscrie 
an de an cu unicate 
industriale foarte so
licitate pe piața ex
ternă.

— La apropiata a- 
dunare generală a oa
menilor muncii — ne 
spune inginerul Eu
gen Toma, directorul 
întreprinderii — ne 
prezentăm cu princi
palii indicatori de 
plan pe 10 luni din 
acest an realizați st 
depășiți la producția 
netă cu 44 milioane 
lei. la productia- 
marfă cu 8 milioane

ducă la minimum consumul de aer 
comprimat, apă industrială sau alte 
fluide pentru a căror producere sau 
circulație se consumă energie elec
trică. Unitățile care au cuptoare 
electrice vor programa funcționarea 
acestora astfel ca fazele de consum 
maxim de energie electrică (topire, 
încălzire) să nu coincidă cu orele 
de virf de sarcină. în aceeași or
dine de idei, in orele de virf de 
sarcină nu vor fi cuplate la rețea 
agregatele care absorb curenți mari 
și produc șocuri de putere, nu vor 
funcționa ștandurile de probă, se 
vor lua deci măsuri pentru econo
misirea severă a energiei electrice. 
Abonații casnici au, de asemenea, 
datoria să reducă la minimum ne
cesar consumul de energie electri
că in timpul orelor de virf de sar
cină. în același scop, consiliile 
populare județene și al municipiu
lui București vor adapta programul 
unităților comerciale astfel incit să 
se folosească la maximum lumina 
zilei, avindu-se însă grijă să se asi
gure aprovizionarea corespunzătoa
re a populației care lucrează în 
schimburi.

în ansamblul lui, programul de 
măsuri stabilit are deci în vedere 
atît sporirea producției de energie 
electrică, precum șl economisirea ei 
severă în toate sectoarele de activi
tate. la toți consumatorii. Fără în
doială că pretutindeni se va înțe
lege necesitatea reducerii consumu
lui de energie electrică și se vor 
lua cele mai potrivite măsuri pen
tru încadrarea in normele de con
sum și în repartițiile de energie 
aprobate.

Convorbire consemnată de 
Ion TEODOR

programelor de fabricație, a adoptă
rii contractelor din timp și urmăririi 
pe bază de grafic." Se uita, de ase
menea, că pe primul semestru stocu
rile de materiale depășeau cu 12 mi
lioane normativul mijloacelor circu
lante, că pentru 16 milioane lei — 
stocuri peste normativ — întreprin
derea a obtinut credite pentru care 
se plătesc dobînzi si că volumul total 
de materiale aprovizionate putea a- 
junge pentru circa 5 luni de zile de 
producție. Se uita de fapt că prin a- 
ceastă aprovizionare defectuoasă se 
generau greutăți în alte întreprinderi 
iși sectoare ale economiei noastre 1

Este adevărat, s-au luat măsuri de 
redresare a situației. S-a instituit un 
mod de raportare periodică privind 
lichidarea imobilizărilor de fonduri. 
Dar nu este pentru prima dată cind 
consiliul oamenilor muncii discută 
asemenea probleme esențiale ale bu
nului mers al activității productive 
în vederea reducerii tuturor costuri
lor de producție. Important este 
acum ca măsurile luate să fie 
grabnic duse la îndeplinire, să se 
creeze acel cadru organizatoric de 
urmărire a fiecărei propuneri în 
parte.

■ Si credem că) na ar fi lipsit de im
portantă. finind seama șl de faptul 
că întreprinderea se află în gcelași 
sector al Capitalei, în același minis
ter cu întreprinderea „Electroapara- 
taj", ca. într-un termen cît mai scurt, 
cele două organizații de partid, cele 
două consilii ale oamenilor muncii 
să inițieze un schimb de experiență 
care să-și propună promovarea celor 
mai bune căi pentru reducerea 
cheltuielilor materiale.

lei. la Investiții cu 6,8 
milioane lei. De ase
menea. contractele la 
export au fost onorate 
in avans.

Si pentru luna no
iembrie. la întreprin
derea de utilaj teh
nologic Buzău se pre
limina importante de
pășiri de plan, iar re
tribuțiile miilor de 
oameni ai muncii de 
aici, care beneficiază 
de noua majorare, vor 
fi in raport direct cu 
realizările unității. 
(Stelian Chlper. co
respondentul „Scin
teii").

Pentru încheierea ară
turilor adinei de toamnă 
pină la 10 noiembrie, in 
județul Vaslui a fost su
plimentat cu 720 numărul 
tractoarelor repartizate la 
executarea acestei lucrări. 
De asemenea, s-a orga
nizat in toate unitățile a- 
gricole de. stat și coopera
tiste schimbul' II de noap
te pe 780 tractoare. Ziua, 
formațiile de mecaniza
tori lucrează sub îndru
marea directă a șefilor de 
secții S.M.A., iar noaptea 
sint prezehți în cîmp, ve
ghind la calitatea arăturii, 
inginerii șefi din unități și 
primarii comunelor. în 
majoritatea localităților, 
tractoriștii primesc la lo
cul de muncă o mincare 
caldă. Pentru realizarea în
tocmai a vitezelor de lucru 
stabilite, se urmărește zil
nic pe consilii agroindus
triale . șl unități modul 
cum sint folosite tractoa
rele 1 și se intervine acolo 
unde, se constată neajun
suri. în fiecare din cele 15 
consilii agroindustriale, 
colective constituite in a- 
cest scop controlează dacă 
și cu ce rezultate func

ialomița: Cantități suplimentare de porumb Ia fondul de stal
Deși s-au confruntat cu 

seceta excesivă din lu
nile aprilie, mai și iunie, 
perioadă cind, o sută de 
zile, în unele zone ale 
Bărăganului ialomițean nu 
au căzut precipitații, prin- 
tr-o muncă susținută, 
multe unități agricole au 
realizat și chiar depășit, 
producția de porumb pla
nificată. în aceste con
diții, cooperativele agri
cole respective ’ livrează 
suplimentar la fondul de 
stat însemnate cantități de 
porumb, Pînă in seara zilei 
de 5 noiembrie, 35 de coo
perative agricole au trans
portat la bazele de re
cepție peste 15 000 1 tone 
porumb boabe. Cele mai 
mari cantități au fost li
vrate de unitățile coope
ratiste din consiliile a-

SĂ CUNOAȘTEM SI SĂ APLICĂM LARG EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ 
- RODUL CEL MAI PREȚIOS AL AGRICULTURII SOCIALISTE

OAMENII $1HĂRNICIA Ulii, BUNA ORGANIZARE A MUNCII 
SPORESC FORIA PRODUCTIVA A PAMINIOUII

Sectorul agricol Ilfov a fost creat 
pentru a. deveni principala sursă de 
aprovizionare a Capitalei cu legume 
și produse animaliere. Cei doi ani 
care au trecut de la constituirea lui 
au fost și cei mai fertili ani din is
toria unităților agricole ce înconjoa
ră Capitala.

Rezultate foarte bune s-au obținut 
in agricultura sectorului și in acest 
an, în pofida secetei îndelungate dirt 
primăvară, și vară. Cu' toate că pro
ducțiile medii la hectar sint mai mici

Indicatori
1 Anul

1980 1981 1982
carne — tone — 28 700 40 200 41 000
lapte — hectolitri — 420 700 465 000 500 000
Ouă — mii bucăți 250 600 259 600 267 400

Ce se poate desprinde In mod deo
sebit din experiența lucrătorilor 
ogoarelor Sectorului agricol Ilfov și 
care merită a fi preluate și dezvol
tate ?

Ample acțiuni hidroameiioraiive 
menite să transforme păminturile să
race in terenuri roditoare. Aproape 
patru cincimi din terenurile care în
conjoară Capitala fac parte din cate
goria celor cunoscute sub denumirea 
de soluri brun roșcate de pădure. 
Aceste păminturi cu substrat axgilos 
sint greu permeabile. Ca urmare, ele 
sint puternic afectate atit de ploi, 
care provbacă băltirea apei, cit și da 
secetă. în urmă cu numai cîțiva ani. 
sute de „bălti" acopereau cea mai 
mare parte a terenurilor situate in 
pșrtea nordică ’ a Capitalei. în mai 
puțin de trei ani, circa 21 000 hectare 
din aceste croVuri și suprafețe su
puse excesului de umiditate au fost 
transformate in terenuri fertile din
tre cele mai roditoare. Acțiunile pen
tru desecări au continuat cu un com
plex de lucrări obligatorii : afînarea 
profundă a soiului, aplicarea de 
amendamente naturale. Pe asemenea 
„terenuri. înnobilate" la Grădiștea. 
Petrăchioaia, Chitila, Ctofliceni și 
Periș, bunăoară, s-au obținut anul 
acesta peste 5 000 kg porumb boabe 
la hectar.

Recoltele acestui an se datorează, 
mai alșs, acțiunilor de masă intre- 
prinse in vară pentru diminuarea 
efectelor negative'ale secetei, acțiune 
coordonată și organizată direct de că
tre Comitetul municipal de partid al 
Capitalei. Pe mii și mii de hectare 
plantele au fost udate prin milloace 
simple, de zeci și zeci de mii de oa
meni ai muncii din localitățile secto
rului și din unitățile economice și 
instituțiile bucureștene.

O experiență proprie, care de faot 
detașează Sectorul agricol Ilfov de 
alte experiențe valoroase din țară, o 
constituie forma specifică de organi-

ționează schimbul de 
noapte. Cu un asemenea 
colectiv am întreprins joi 
seara, după miezul nopții, 
un raid prin unitățile a- 
gricole din consiliul agro
industrial Negrești.

Pe dealuri, luminile fa
rurilor spintecau întune
ricul. Pe o solă a coope
rativei agricole Negrești 
o formație de 15 tractoa
re ara din plin. Erau pre
zent! in cimp președin
tele unității, Mircea Za- 
haria, și inginerul-șef 
Laurențiu Stoia. „Se ară 
greu — ne spune pre
ședintele, pămintul e 
foarte uscat, dar trebuie să 
lucrăm și la lumina faru
rilor, pentru a încheia lu
crarea la termenul stabi
lit. Cu cele 30 hectare pe 
care Ie arăm pină dimi
neață, noi vom ajunge la 
690 .hectare arate din cele 
816 hectare prevăzute. 
Pentru a rezulta o ară
tură de bună calitate cei 
mal buni mecanizatori lu
crează noaptea. Se mun
cea intens și în coopera
tivele agricole Todirești, 
Oșești, Rebricea, Vultu
rești, unități în care au

fost efectuate arături pe 
70 la sută din suprafețele 
prevăzute.

Arăturile adinei de 
toamnă se desfășoară in 
ritm intens și în multe u- 
nități din consiliile agro
industriale Dimitrie Can- 
temir, ‘ Fălciu, Birlad, 
Ștefan cel Mare, Tătârani, 
Banca și Crasna. Dealtfel, 
buna organizare a activi
tății și generalizarea 
schimbului II au dus la 
depășirea cu 1 100 hec
tare a vitezei zilnice pla
nificate pe județ. Totuși, 
pină vineri seara a fost a- 
rată doar jumătate din 
suprafață. Pentru înche
ierea lucrărilor la terme
nul stabilit este necesar 
și posibil ca ritmul de 
lucru să fie mărit și mai 
mult. Pentru aceasta tre
buie să se creeze front de 
lucru mecanizatorilor, prin 
eliberarea de coceni a ce
lor 10 000 hectare, astfel în
cît restantele la executarea 
arăturilor adinei de toam
nă să fie recuperate cît mai 
repede.

Petra NECULA 
corespondentul „Scinteii" Foto : Sanda Cristian

groindustrfale: Sineștl — 
4 600 tone, Grivița — 
3 300 tone, Cocora — 3 000 
tone, Girbovi — 1 600 tone, 
Urziceni — 1 200 tone și 
Balaciu — 950 tone. în 
consiliul agroindustrial Si- 
nesti. de exemplu, coope
rativele agricole Sinești și 
Drăgoești și-au realizat 
planul la fondul de stat 
in proporție de 125 Ia sută, 
iar cele din Movilita și 
Roșiori au depășit cu 
mult sarcinile contrac
tuale. Demn de retinut 
este și faptul că în 
toate cele 35 de unități 
care au livrat suplimen
tar pînă acum la fondul de 
stat intre 50 și 1 500 tone, 
cooperatorii au fost una
nim de acord să valorifice 
statului cantități mai mari 
decit cele contractate, do
vedind și cu acest prilej

înalta lor conștiință pa
triotică. Cele mai mari 
cantități de porumb li
vrate suplimentar au fost 
înregistrate in cooperati
vele agricole Sinești — 
1 500 tone, Grindu și 
Traianu — cite 1 450 tone, 
Ion Roată — 1 300 tone,
Movilita — 1 000 tone, Mi- 
loșești, Drăgoești și Ro
șiori — cite 800 tone fie
care.

Tovarășul Anghel Mir
cea Dan, președintele co
operativei agricole Grin*  
du, unitate care a livrat 
la fondul de stat 5160 
tene de porumb, ne-a spus ! 
„Consider normal. să va
lorificăm producția obți
nută livrînd-o fondului de 
stat, deoarece condițiile 
sint deosebit de avanta

decit oele realizate anul trecut, la 
porumb și orz unitățile agricole din 
Sectorul agricol Ilfov și-au indeplinit 
și chiar depășit obligațiile fața de 
fondul de stat. Dar lucrătorii din 
agricultura sectorului scontează să se 
situeze< și în acest an pe un loc frun
taș in întrecerea dintre județele 
tării in ce privește rezultatele ob
ținute in zootehnie. Iată, comparativ 
cu anul 1980, cum a evoluat produc
ția animalieră.

zare și retribuire a muncii in acord 
global. Mai exact, este vorba de me
todele și pirghlile folosite de orga
nele agricole pentru participarea or
ganizată la muncă a tuturor locui
torilor de la sate, pentru atragerea la

însemnări din Sectorul 
agricol Ilfov

lucrările din campaniile agricole a 
numeroși oameni al muncii din uni
tățile economice și instituțiile aflate 
pe teritoriul sectorului.

în anii din urmă, mai mult decit 
in alte zone ale tării, multi bărbați, 
și în primul rind tinerii, principala 
forță de muncă a satelor din jurul 
Capitalei, s-au angajat muncitori in 
întreprinderile municipiului Bucu
rești. Circa 40 000 de oameni fac zil- 

' nic naveta intre aceste sate și Ca
pitală. Comitetul municipal de partid, 
prin organizațiile de partid din în
treprinderi și instituții, a desfășurat 
o amplă acțiune ca acești oameni să 
lucreze In acord global o anumită 
suprafață'de teren. Inițiativa a găsit 
un larg ecou. Mai bine de 30 000 din 
cei plecați în industrie muncesc acum 
in acord global, împreună cu fami
liile lor, peste 15 000 hectare culti
vate cu plante prăsitoare și legume, 
în unele cooperative agricole, la 
Gruiu de exemplu, producția de le
gume planificată comunei se reali
zează în grădinile celor peste 900 de 
familii, care livrează Întreaga can
titate obținută centrelor de preluare 
organizate pe teritoriul comunei. La 
cooperativa agricolă din Cemica, cei 
1 000 de navetiști care lucrează în 
acord global au fost cuprinși în for
mațiile de muncă șl cultivă peste 
1 600 hectare cu porumb, floarea- 
soarelui și soia. Acum, după al trei

joase. Totodată, produc-1 
ția de porumb obținută 
de noi in acest an, pe 
care-1 consider unul din 
cei mai grei din cel a- 
proape 30 de cind lucrez 
îh'cooperativă, a fost bună. 
Am realizat la neirigat 
7 055 kg porumb boabe la . 
hectar pe întreaga suprafa
ță de 1 069 hectare".

Și în alte cooperative a-; 
gricole din județul Ia-: 
lomița continuă livrare*  
ultimelor cantități de po
rumb destinate fondului 
de stat, acțiune realizată 
pină acum în proporție de 
80 la sută. Trebuie inten
sificat însă transportul 
porumbului prevăzut fon
dului de furaje.

Mihal V1ȘO1U 
corespondentul „Scinteii"

lea an de experimentare, se poate 
proba cu fapte concrete, adică cu 
sporurile mari de producție realizate 
la hectar, eficiența practică a acestui 
sistem de integrare in cadrul forma
țiilor de cooperatori a forței neagri
cole care locuiește sau lucrează pe 
teritoriul Sectorului agricol Ilfov.

Oameni bine pregătit!, ca un inali 
simț ai datoriei. După înființarea' 
Sectorului agricol Ilfov, organele șl 
organizațiile de partid au avut de 
rezolvat numeroase probleme. Prima 
și cea mai importantă, de fapt esen
țială, eră >să transforme comunele de 
aici din consumatoare in mari produ
cătoare de produse agroaiimentare. 
Acțiunea a început prin schimbarea 
stilului de muncă ai comitetelor co
munale de partid, mai exact — prin 
legarea activității acestora de rezul
tatele din agricultură. Pornindu-se de 
la o analiză critică a situației econo
mice in care se aflau unitățile agri
cole de pe teritoriul fiecărei comune, 
au fost stabilite responsabilități pe 
ferme șl pe formații de muncă pentru 
fiecare membru al biroului comitetu
lui comunal de partid. Saptăminai, ei 
raportează asupra modului in care se 
îndeplinesc sarcinile stabilite pentru 
sectorul pe care îl coordonează. Dar 
pentru a conduce eficient activitatea 
dintr-un domeniu sau altul al agri
culturii era nevoie, înainte de toate, 
ca tocmai cadrele de partid să aibă 
o inaltă pregătire in problemele spe
cifice agriculturii. De aceea s-a făcut 
instruirea acestora atit sub forma 
unor cursuri ținute pe lingă Institu
tul agronomic „Nicolae Bălcescu", cit 
și cu prilejul numeroaselor schimburi 
de experiență organizate în unitățile 
agricole fruntașe sau în unitățile de 
cercetare de pe teritoriul sectorului. 
Rezultatele acestui mod de îndruma
re și conducere directă se concreti
zează astăzi nu numai in producțiile 
bune obținute in unitățile agricole, 
ci și in ordinea șl disciplina instau
rate în fiecare sector de producție. 
Acest climat sănătos de muncă din 
agricultura Sectorului agricol Ilfov 
este rodul unei vaste munci politico- 
educative desfășurate în rindul oame
nilor, proces în urma căruia s-a pu
tut ajunge la selecția unor cadre 
bine pregătite politic și profesional.

Desigur, Sectorul agricol Ilfov dis
pune incă de mari rezerve ce tre
buie puse in valoare pentru ca agri
cultura - din împrejurimile Capitalei 
să ajungă la ceea ce se speră mai 
de mult — un adevărat laborator 
practic de aplicare a celor mai îna
intate cuceriri ale științei agricole. 
Există insă hotărîrea fermă a lucră
torilor ogoarelor de aici de a trans
forma acest deziderat în realitate.

Florea CEAUȘESCU 
Iosif POP
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Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

Spiritul educației patriotice, revoluționare 
- o trăsătură fundamentală în activitatea 

de formare a tinerei generații
„Să dezvoltăm puternic dragostea față de patrie, față de popor, față de partid, față 

de cauza socialismului! Spiritul educației patriotice, revoluționare trebuie să consti
tuie o trăsătură fundamentală în întreaga noastră activitate! Să facem din fiecare 
instituție eultural-artistică, din fiecare școală, din fiecare uzină, o cetate a muncii, dar 
și a educației revoluționare, patriotice, de formare a revoluționarului militant pentru 
cauza socialismului, pentru egalitate între popoare, pentru o lume fără războaie, o 
lume a păcii și colaborării !”

NICOLAE CEAUȘESCU
In lumina cuvintdrilor secretarului general al 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea pe problemele muncii organizatorice 
șl politico-educative de la Mangalia, precum și 
la marea adunare populară de la Cluj-Napoca 
desfășurată cu prilejul deschiderii anului de in- 
vățămint 1983—1984, obiectivul fundamental al 
noului an de învățămint se identifică cu AC
CENTUAREA VALORII FORMATIVE A ȘCO
LII DE TOATE GRADELE. Aceasta înseamnă, 
practic, întărirea caracterului unitar, sistema
tic al procesului de pregătire a tinerei generații, 
instituirea unui inalt nivel calitativ in întreaga 
activitate de formare a cadrelor și, drept urmare, 
adoptarea ca etalon al realizărilor nu numai nive
lul rezultatelor globale, procentul statistic, ci cu 
deosebire capacitatea, evoluția socială a 
fiecărui tinăr, contribuția lui specifică In 
marile front al muncii, al creației. Carac
terul revoluționar al acestei orientări rezultă 
limpede din faptul că educația in general și cea 
patriotică în special nu mai pot fi concepute 
acum ca laturi — ortcît de importante — ci se 
constituie drept corolarul firesc, SINTEZA în
tregului proces de învățămint, de la prima la 
ultima oră de clasă, în vreme ce instrumentul 
modelării educative este emancipat de sub tute

la formulelor declarative, exterioare și identifi
cat cu cel mai inalt și mai statornic factor de 
conștiință.

Dacă această dialectică a formării personali
tății se oferă ca o remarcabilă sursă de auto- 
perfecționare a întregului învățămint, de ridi
care a calității și valorii sociale a acestuia, im
portanța ei pentru invățămîntul superior este cu 
atit mai evidentă cu cit, nu o dată, tocmai aici 
educația a avut de suferit de pe urma falselor 
disocieri sau prin prezența nefastă a elemente
lor lipsite de demnitatea gravității, minore, ade
seori formale. Să reamintim numai faptul, încă 
recent, că sub pretextul luptei împotriva supra
încărcării studenților, din unele cursuri univer
sitare au fost eliminate tocmai elementele care 
reliefau dimensiunea istorică, procesul idei

lor ca atare, fapt datorită căruia, în unele ca
zuri, nu mai sint evidențiate suficient comanda
mentele și prioritățile românești în materie de 
creație socială, tehnico-științifică sau de cultură. 
Or, este bine cunoscut că fiecare absolvent al în- 
vățămtntului nostru superior trebuie să fie nu 
doar un specialist îngust, ci un om multilateral 
pregătit, însuflețit de marea iubire de țară, in- 
scrisă ca un dat firesc, organic, în structura per
sonalității sale, devotat poporului român și ma
rilor sale Idealuri, participant activ șl compe
tent la istorica operă de înălțare a României 
pe culmile măreției.

Unele aspecte din această vastă problematică 
sînt abordate în ancheta de față, cu participarea 
unor cadre didactice universitare, pe baza răs
punsurilor oferite următoarelor întrebări:

1. IN LUMINA SARCINILOR FUNDAMENTALE, FORMULATE DE SECRETARUL GE
NERAL AL PARTIDULUI, CE OBIECTIVE CONCRETE, SPECIFICE INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMINT 
PE CARE O CONDUCEȚI, VĂ PROPUNEȚI IN ACEST AN UNIVERSITAR î

2. CARE SINT CAILE, MIJLOACELE, INSTRUMENTELE CONCRETE DE LUCRU Șl CUM CON- 
CEPEȚI PERFECȚIONAREA ACESTORA IN VEDEREA REALIZĂRII OPTIME A OBIECTIVELOR 
PROPUSE ?

3. CE PROPUNEȚI PENTRU O MAI BUNA COLABORARE, INCLUSIV PE LINIA EDUCAȚIEI, 
A INVĂȚĂMÎNTULUI CU UNITĂȚILE DE CERCETARE Șl DE PRODUCȚIE ?

Noul specialist — un bun 
revoluționar

Prof. univ. dr. ing. Tacho VOICU, 
rectorul Institutului politehnic din București :

1. întărirea caracterului formativ 
al Invățămîntului superior se rea
lizează prin creșterea calității aces
tuia. iar calitatea anului de învă- 
tămint se anticipează prin mai 
buna lui organizare. Iată de cc, 
în lumina sarcinilor fundamentale 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atit In cuvin tarea de la 
Mangalia, oft și la deschiderea nou
lui an de Învățămint, am trecut de 
la Început la organizarea și valori
ficarea superioară a timpului de 
studiu, astfel incit procesul de în
vățămint să se desfășoare la para
metrii proiectați, iar pregătirea in
dividuală să nu mai fie fărimi- 
tată. cum se întimpla adeseori în 
trecut. în acest efort se înscrie, de 
asemenea, îmbunătățirea programe
lor analitice : ele sint astfel regîn- 
dite. Incit să asigure In mai mare 
măsură pregătirea studenților în 
profil larg, cu eliminarea oricărei 
viziuni înguste, fragmentare, care-i 
Împiedică să realizeze marile sin
teze cerute de revoluția științifică 
și tehnică, de exigențele societă
ții românești. Acordăm o atenție 
deosebită programelor de matema
tică și fizică, discipline fundamen
tale pentru buna pregătire a vii
torilor ingineri, dar care, uneori 
chiar șl astăzi, au o Înfățișare încă 
stufoasă, sînt firav acordate apli
cațiilor inginerești. Evident, loc de 
îmbunătățire a programelor exis
tă in domeniul tuturor specialită
ților. întărirea caracterului creator 
al cunoștințelor însușite poate să 
iasă mai mult In evidență și la 
lucrările de laborator, prin folosi
rea intensivă a aparaturii electro
nice de calcul. în desfășurarea pre
legerilor. în activitatea de cerce
tare. in elaborarea șl susținerea 
proiectelor de diplomă, practic în 
întreaga activitate a Politehnicii. 
Studentul polttehnician trebuie să 
aibă mai clară ca orlcînd finali
tatea wdaiă a procesului său de 
pregătire, el trebuie să glndească 
în perspectiva noului, să gindeas- 
că economic, să gîndească la neîn
trerupta perfecționare a muncii și 
să ateste prin toate acestea o înal
tă răspundere patriotică.

2. Prin amploarea lor. auallze- 
Je. dezbaterile, pe baza cărora pro
gramele primesc un conținut adec
vat. conduc Implicit spre per
fecționarea întregului proces de 
învățămint. cu deosebire, aș zice, 
spre valorificarea mai înaltă a po

Educația universitară — 
adine implicată în formarea 
specialistului-cetățean

Conf. univ. dr. Gheorghe POSTELNICII,
secretarul comitetului de partid el Universității din Cluj-Napoca î

1. Pregătirea cadrelor ca califi
care înaltă, animate de an fierbinte 
patriotism revoluționar, precum și 
integrarea Ier rapidă in cercetare 
și producție ceosWtnle obiectivul 
principal al activității întregului 
corp profesoral al Universității din 
Cluj-Napoca. întrebarea pe care 
ne-o punem adesea este însă 
următoarea : facem, oare, destul 
pentru a pregăti studenții din toate 
punctele de vedere ? Este, oare, 
suficient numai să transmiți cu
noștințe fără a te asigura că ele 
au devenit convingeri, norme de 
viață și de conduită ? Ar fi ana
cronic să credem că un bun specia
list este numai cel ce rezolvă corect 
o problemă cu un anumit grad de 
dificultate. Acest lucru, astăzi, nu 
mai este suficient. Așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
In cuvintarea cu care a onorat 
centrul nostru universitar la des
chiderea noului an de învățămint, 
un atribut Important al unui bun 
specialist este spiritul revoluționar, 

tențialului de creație specific stu
denților. Se știe că tinerii care în
vață în facultăți se află la vîrsta 
unei înalte creativități : este vîrsta 
la care zăgazurile cunoașterii, ale 
inventivității se rup cu o putere 
din ce în ce mai rar întîlnită în 
etapele următoare de vîrstă. De a- 
ceea și este aceasta o perioadă op
timă de cultivare a spiritului re
voluționar, a atitudinii novatoare, 
a implicării individuale desăvlrși- 
te în tot ceea ce tînărul își pro
pune să realizeze pentru progresul 
neîncetat al României socialiste. 
Or. In vederea stimulării creativi
tății studenților, răspunderea, im
plicarea profesorală se cer a fi 
totale ; nu numai a colectivului 
fiecărei catedre, ci și a fiecărui 
eadru didactic. O răspundere care 
să angajeze deopotrivă prestigiul 
intelectual, etico-moral. politic al 
profesorului, ca model comporta
mental. civic demn de urmat. Mai 
mult decît oriunde. în învățămint 
nu poți cere unui tînăr să facă 
ceea ce tu însuți nu poți face in 
gradul cel mai înalt ; fiecare ca
dru didactic este. deci, chemat să 
ateste o înaltă capacitate, pasiune, 
spirit de dăruire prin întreaga sa 
activitate. Punem accent, tocmai 
de aceea, pe participarea cadrelor 
didactice și studenților la produ
cerea valorilor materiale și spiri
tuale, îndeosebi pe activitatea de 
cercetare și proiectare în echipe 
mixte, interdisciplinare. pe bază de 
contract economic.

3. Mai intii. precizarea exactă a 
obiectivelor urmărite ia fiecare caz 
în parte. Cînd și facultatea, și 
uzina își definesc împreună sco
purile. detaliate pînă la activitatea 
dintr-o zi de practică studențeas
că. de pildă, desfășurarea acesteia 
întrunește implicit o Înaltă va
loare educativă. Abateri nu apar 
decît acolo unde si atunci cînd 
studenții nu au obiective precise, 
n-au responsabilități individuale. 
Este o concluzie elementară, dar, 
din păcate, tocmai în aplicarea ei 
întîmpinăm dificultăți, dat fiind 
faptul că in unele Întreprinderi 
primirea studenților la practică — 
spre a rămine doar la acest exem
plu — este apreciată ca o favoa
re făcută invățămîntului superior, 
și nu drept ceea ce reprezintă ea de 
fapt : pregătirea, cu eforturi uni
te, a specialiștilor de miine.

înțeles In sensul cultivării neîntre
rupte a calității, autoexigenței, do
rinței continue de autodepășire, 
Înaltului grad de responsabilitate 
și de angajare fată de popor, față 
de patrie, fată de partid.

2. Fiind chemat să participe activ 
la procesul complex de transforma
re a naturii și de perfecționare a 
societății, intelectualului zilelor 
noastre nu-i mai sint suficien
te numai informațiile tehnice 
nude, ci are nevoie organică de 
o pregătire generală vastă. Cul
tura generală multilaterală consti
tuie. așadar, nucleul cunoștințelor 
de bază, inclusiv al celor de strictă 
specialitate, care ne educă în spi
ritul creativității, al curiozității vii, 
de profunzime, reamintindu-ne con
stant faptul că omul este prin de- 
definiție creator, dar. In același 
timp, și o creație a propriei culturi, 
în acest sens ne străduim să ac
ționăm și noi, folosind, desigur, 
forme și mijloace concrete. Am, a- 
desea, posibilitatea să particip la 

unele adunări ganerale ale asocia
țiilor studenților din diferite facul
tăți. îi urmăresc, mărturisesc, cu 
interes cum încearcă să găsească 
cele mai potrivite căi de perfecțio
nare a activității politice, profesio
nale. Totuși, de multe ori, acest 
lucru se rezumă doar la... transmi
terea de sarcini. Este suficient ? 
Firește că nu ! Dacă nu vom reuși 
să individualizăm mijloacele prin 
intermediul cărora să determinăm 
pe fiecare tînăr să acționeze din 
convingere, să-i «analizăm efortu
rile spre însușirea unor cunoștințe 
mai largi, simpla invitație de a se 
pregăti rămîne, în cazul unora, 
fără adresă, fără ecou. Tocmai în 
acest punct trebuie să acționăm 
mai ferm. Cultivarea inteligenței 
tehnice, a Rîndirii economice, dez
voltarea unor aptitudini complexe 
presupun un efort continuu din 
partea noastră, a comuniștilor, a tu
turor cadrelor didactice, pentru e- 
ducația multilaterală a studenților, 
pentru a-i face să perceapă pro
cesele și fenomenele din natură și 
societate în structura și mișcarea 
lor, pentru a-i determina să se afle 
permanent în contact cu realizările 
și idealurile timpului lor.

Noile condiții ale vieții sociale ro

Exigența și autoexigență în 
dialectica autoperfecționării

Prof. univ. dr. ing. Costache TEȘU, 
rectorul Institutului agronomic din lași :

1. Pentru noi, anul 1983—1984 
se situează in orizonturile impera
tivelor Programului național de 
creștere a suprafeței agricole și 
arabile a țării, de irigații, desecări 
și combatere a eroziunii solului, 
program elaborat din inițiativa și 
cu contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. învă- 
țămîntului superior agronomic îi 
revine, deci, îndatorirea de onoare 
de a forma specialiști complex și 
temeinic pregătiți profesional, cu 
alese trăsături moral-politice, ca
pabili să se integreze eficient, 
cu atașament nețărmurit, impe
rativelor noii revoluții agrare. 
Nu trebuie să uităm nici o clipă 
că specialistul cu pregătire superi
oară din agricultură constituie una 
dintre pîrghiile principale în reali
zarea politicii agrare a partidului 
și, ca atare, el are nevoie de multe 
cunoștințe din domeniile funda
mentale, precum și din domeniul 
economico-organizatoric. Totodată, 
adevăratul specialist din agricultu
ră, revoluționar de profesie, trebuie 
să cunoască temeinic viata satului, 
psihologia țăranului, să fie in sta
re să asculte și să înțeleagă aspi
rațiile celor In mijlocul cărora își 
exercită profesiunea. El este che
mat să contribuie eficient la men
ținerea obiceiurilor și tradițiilor 
frumoase ale satului românesc, la 
Înfrumusețarea acestuia șl la ridi
carea continuă a nivelului vieții 
țăranilor.

Pentru realizarea aceistor obiecti
ve este necesar ca, alături de cu
noștințe ample de biologie, chimie, 
pedologie, tehnologia plantelor de 
cultură, mecanizare, protecție și 
ameliorare, economie etc., viitoa
rele promoții de ingineri să fie mal 
puternic Înarmate cu noțiuni de ca
dastru funciar, organizarea terito
riului, combaterea eroziunii solu
lui, pedologie ameliorativă, protec
ția mediului, exploatarea și între
ținerea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare ș.a. Realizarea acestui de
ziderat face imnerios necesară și 
posibilă Îmbunătățirea programelor 
analitice prin extinderea și intro
ducerea a noi capitole de studiu — 
firește, concomitent cu reducerea 
sau renunțarea la altele, depășite 
— și chiar îmbunătățirea actuale
lor planuri de învățămint. Dacă 
pledăm cu stăruință în favoarea 
aprofundării și lărgirii orizontului 
de cunoștințe și a simțului politic 
al studenților agronomi de azi și ds 
miine este pentru că avem ferma 
convingere că sporirea suprafeței 
agricole, Îmbunătățirea potențialu
lui productiv al solului reclamă din 
partea specialistului agricol rezol
varea unor probleme complexe, cu 
un grad sporit de dificultate. Creș

mânești solicită ca Invățămîntul su
perior să asigure nu numai trans
miterea unui sistem coerent de cu
noștințe, ci. mai ales, să cultive in 
rîndul viitorilor specialiști dorința 
și capacitatea receptării de noi cu
noștințe. Este vorba, pe scurt, de 
permanentizarea educației. Dealtfel, 
însăși instruirea în timpul facultății 
trebuie privită în mod dialectic. în 
definitiv, n-am realizat mare lucru 
dacă ne rezumăm la transmiterea 
de cunoștințe numai la timpul pre
zent si nu-i imprimăm acestei ac
tivități o amplă perspectivă. Din 
acest punct de vedere, orice idee 
științifică trebuie integrată în dia
lectica ascendentă a societății noas
tre, racordînd-o la cerințele viito
rului! Studentul pe care-1 pregătim 
âstăzț țrebuie înzestrat cu unelte 
de muncă intelectuală ce le va uti
liza în anii viitori.

3. Sporirea răspunderii fiecărui 
comunist, a calității sale de model 
ai spiritului revoluționar patriotic, 
care vine în contact cu studenții. 
Rolul modelator al comuniștilor se 
cere a fi accentuat șl în ceea ce 
privește întărirea spiritului de exi
gență, a criteriilor de apreciere din 
procesul educației comuniste a vii
torilor specialiști-cetățeni.

terea exigenței și autoexigenței 
apare- ca o condiție sine qua non 
pentru formareâi viitorilor specia
liști cu un nivel calitativ superior 
de pregătire.

2. Am și luat o serie de mă
suri menite să integreze organic 
invățămintui agronamic în proce
sul de infăptuire a noii revoluții 
agrare in țara noastră. O parte din 
studenții anului IV efectuează 
practica pentru întocmirea proiec
telor de diplomă în unități agri
cole etalon ; tematica abordată cu 
acest prilej va fi axată pe so
lutionarea problemelor legate de 
combaterea eroziunii solului, a- 
meliorarea intensivă a solurilor 
saline și alcaline, introducerea în 
circuitul agricol a noi suprafețe de 
teren, eliminarea excesului de umi
ditate, exploatarea rațională a sis
temelor hidroameliorative, stabili
rea tehnologiilor de cultură in con
diții de irigație etc. în același scop, 
sint revizuite și îmbunătățite pro
gramele analitice ale disciplinelor 
de profil, un accent deosebit pu- 
nindu-se pe problemele utilizării 
raționale a fondului funciar, in 
strînsă corelare cu cele de gospo
dărire a apelor, cu amenajările hi
droenergetice și cele silvice, “titu
larii disciplinelor s-au pregătit ca 
în noul an universitar să prezinte 
studenților cele mai moderne și efi
ciente tehnologii. Laboratoarele dis
ciplinelor de specialitate vor fi 
permanent îmbunătățite cu ma
teriale didactice care ilustrează 
realizările obținute în agricultu
ra tării noastfe. sarcinile și căile 
de realizare a unei agriculturi 
moderne, intensive, de mare randa
ment. netributară condițiilor cli
matice. De asemenea, în cadrul sta
țiunii didactice experimentale a 
institutului s-au luat măsuri de 
sporire a capacității de producție 
a solurilor.

3. Institutul agronomic din Iași 
dispune de un corp didactic valo
ros și de o bază materială excelen
tă. Dar chiar In aceste condiții, 
apreciem ca foarte utilă lărgirea 
colaborării cu unități de producție 
și stațiuni de cercetări agricole din 
zonă pentru instruirea tuturor stu
denților in condiții de producție și, 
drept urmare, obținerea de noi 
soiuri de plante, rase și hibrizi de 
animale sau de tehnologii care să 
ducă la producerea de bunuri agri
cole de calitate. întreaga activitate 
de cercetare științifică este astfel 
chemată să se desfășoare pe baza 
nnor programe contractate cu uni
tăți agricole de virf din zonă.

Mihai IORDANESCU 
Costel ȘTEFANESCU

WBRJWI ECOU fll MDBiLIZflTOflRELOR CHEMĂRI 

ALE mmm NICOLRE CEAUȘESCU, fll APELULUI

ERDNTULUIDEMUCRATIEI $1 UNITĂȚII SnCIAUSTE

Imperativul fundamental al vremurilor noastre -

Distrugerea armelor nucleare, 
făurirea unei lumi fără războaie

Imagine de la mitingul pentru pace al oamenilor muncii din Cluj-Napoca
Foto : R. Wagner

„Susținem din adîncul inimii amplul program de 
pace propus de președintele țării“

Pest? 30 000 de locuitori ai muni
cipiului Botoșani s-au întrunit pe 
stadionul „1 Mai", într-o impre
sionantă manifestație pentru pace 
și dezarmare.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Vasile Pintilie, președintele 
consiliului municipal al F.D.U.S., 
care, între altele, a spus : „Sîntem 
mîndri de a avea în fruntea parti
dului și a țării un ilustru stegar al 
păcii mondiale. Inițiativele, propu
nerile concrete și sugestiile făcute 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
constituie îhtr-un adevărat pro
gram de soluționare a tuturor pro
blemelor dintre state pe calea tra
tativelor, într-o temeinică doctrină 
menită să conducă la oprirea cursei 
Înarmărilor, la dezarmare nuclea
ră în Europa și în întreaga lume. 
Susținem cu toată ființa noastră 
acest amplu program, ne exprimăm 
profunda adeziune la toate propu
nerile făcute de președintele tării, 
față de Apelul lansat de F.D.U.S.",

„Civilizația planetei trebuie să-și urmeze cursul firesc!"
La grandioasa adunare pentru 

pace din piața centrală a munici
piului Pitești și-au dat întîlnire 
50 000 de oameni ai muncii — pe- 
trochimiști, constructori de mașini, 
electroniști. textiliste. cadre didac
tice, funcționari, gospodine — care 
și-au exprimat voința de a-si uni 
glasurile pentru pace și dezarmare 
cu cele ale oamenilor muncii de pe 
toate meridianele globului și a se 
opune cu hotărîre și fermitate răz
boiului și armelor nucleare.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Manole Bivol, prim-secretar 
al comitetului municipal de partid. 
In continuare, vorbind In numele 
celor peste 22 000 de oameni ai 
muncii de la cunoscuta întreprinde
re de autoturisme Pitești, a luat 
cuvintul Coriolan Iliescu, maistru 
la sectorul montaj general, care a 
spus: „Inițiativele de pace ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. mesa
jele adresate conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. au menirea să contribuie 
la succesul negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva, la reali
zarea unui acord privind limitarea 
și reducerea armamentelor nuclea
re. acord care să asigure apărarea 
dreptului fundamental la viată a 
tuturor popoarelor lumii". La rîndul 
său. Salomeia Bobeică. prim-secre
tar al comitetului municipal U.T.C., 
a arătat: „în numele tinerei genera-

tv

La rîndul său, maistrul Gheor- 
ghe Miron, de la I.M.A.I.A., arăta : 
„Construim astăzi, sub conducerea 
încercatului nostru partid, cea mai 
dreaptă și mai umană orînduire. 
Socialismul, prin însăși esența sa, 
este dedicat omului, satisfacerii 
tuturor cerințelor sale și, în primul 
rînd, asigurării unui climat de pace 
și liniște, de libertate. Spre socia
lism aspiră astăzi toate popoarele 
lumii. Dar socialismul nu se poate 
construi decît în condiții de pace, 
de înlăturare a oricărui pericol de 
război. De aceea, ne adresăm tutu
ror celor ce luptă pentru noua 

Urmind Înaltul dumneavoastră exemplu de patriotism și luptă 
neobosită pentru o lume a păcii și dreptății pe planeta noastră, ne 
angajăm să ne aducem Întreaga contribuție, printr-o muncă fără pre
get, ia transpunerea in viață a tuturor sarcinilor ce ne revin din 
istoricele hotărîri ale Congresului al XlI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre so
cialiste, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

ții, în numele acestei vlrste a celor 
mai cutezătoare aspirații, ne alătu
răm tuturor celor care luptă pentru 
o pace durabilă și sîntem hotăriți să 
punem toate forțele în slujba idea
lurilor umaniste de pace, să facem 
tot ce depinde de noi ca civilizația 
Terrei să-si urmeze cursul firesc". 
Evidențiind pericolul nuclear care 
amenință existenta întregii planete, 
ceilalți vorbitori — dr. Victor Măr- 
toiu, președintele comitetului oră

Răspundem din toată Inima, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la Apelul F.D.U.8., apel al speranțelor in viitorul pașnic 
al omenirii, spunind un NU hoiărit cursei inarmăriior nucleare, pla
nurilor nesăbuite de a arunca omenirea in pr&pastia războiului nuclear. 
In același timp ne angajăm să muncim cu și mai multă dăruire șl 
abnegație pentru indepllnirea exemplară a sarcinilor care ne revin 
in acest an și pe întregul cincinal, astfel ea prin produsele create de 
noi să contribuim la progresul economic al patriei, exprimindu-ne, tot
odată, voința neabătută de a conlucra in pace $1 prietenie cu toate 
popoarele, cu toate forțele progresiste de pretutindeni.

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, în care se adresează

80,00 Film artistic : „Taina pădurii 
dese* * (color). Premieră pe țară. O 
producție a studiourilor sovietice. 
In distribuție : Liudmila Savelie
va, N. Oltalin, A. Zbruev. N. Ere
menko. Regia: G. Nikolaenko

Programul 1
8,00 Agronomie TV. Consultații pentru 

pregătirea candidaților la con
cursul de admitere în Invățămîn- 
tul superior agricol

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Enesciana — o 

integrală a operei marelui muzi
cian român. Cvintetul de coarde 
op. 22, nr. 1 în mi bemol (partea 
a n-a)

10,00 Viața satului (parțial color). Din 
sumar : • Sâptămîna agricolă în 
imagini • Autoaprovizlonarea — 
de la marea producție la curtea 
gospodarului • Baladă in lemn — 
documentar • Satul, creator șl be
neficiar de cultură • Interprețl 
de frunte ai clntecului nostru 
popular

11,45 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 
ghiozdan: Ivanhoe — episodul 7

13,00 Album duminical (parțial color). 
Din sumar : • Telex • Umor și 
muzică • Cascadorii risulul O De
sene animate • Drumuri printre 
amintiri : „Gind șl zbor- — re
portaj • Teatru vesel de dupâ-a- 
miază : „Noi pagini din carnetul 
de însemnări al lui Mark Twain"
• Antologie umoristică TV Te- 
lesport • Din cartea naturii

17,40 Micul ecran pentru cel mici. Cln- 
tăm copilăria fericită

18,00 Film serial : „Cervantes" (color) 
Episodul 3

10,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
10,20 CIntarea României. Spectacol rea

lizat in colaborare cu Comitetul 
culturii și educației socialiste al 
județului Tulcea

21.30 Varietăți muzicale
22.30 Telejurnal (parțial color) • Sport 

• Avanpremieră sâptămînalâ TV

Programul 2
10,00 Muzica ?... nimic mal simplu t
11.45 Muzică ușoară
12.15 O zi la.......Țăndărică"
12.30 Melodii populare
13,00 Carnet cultural
13.30 Farmecul muzicii
15.00 Clubul tineretului
15.35 Publicitate
15.45 Teatru TV : „Vanlna Vanini*  de 

Stendhal. Scenariu pentru televi
ziune de Anda Boldur. Regia ar
tistică Cornel Popa

18.35 Desene animate : Slndbad ma
rinarul

17,00 Serată muzicală TV. Integrala opu
surilor lui Brahms (I). Colabo
rează Aurel Stroe

19.00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Caleidoscop muzical
20.50 Din cartea naturii
21.15 Jaz in nocturnă
22.30 Telejurnal

IUN1 7 NOIEMBRIE
Programul 1

9,00 Telex
9,05 Columne ale istoriei. Azi, munici

piul Pitești
9,20 Cîntec dulce românesc — melodii 

populare
9,40 Aspecte de la demonstrația oa

menilor muncii din Moscova cu 
prilejul celei de-a 66-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie 

orînduire să-și unească șl mai mult 
forțele în lupta comună a omenirii 
împotriva războiului nuclear ce ne 
amenință pe toți deopotrivă".

Vibrante chemări și Îndemnuri au 
rostit, de asemenea. Eugenia Benea, 
în numele tineretului botoșănean. 
Eugenia Grasu, președinta comite
tului municipal ăl femeilor, Cristi
na Ciuburuc, locțiitor al președin
telui consiliului municipal al pio
nierilor. Grigore Diaconu, in nume
le cultelor.

In telegrama adresată tovarășulut 
Nicolae Ceaușescu se arată. Intre 
altele : 

șenesc de luptă pentru pace. 
Gheorghe Borțea, președintele co
mitetului sindical al combinatului 
petrochimic, Gheorghe Ghencea, 
veteran de război — s-au pronunțat 
răspicat pentru scoaterea în afara 
legii a tuturor arsenalelor atomice.

într-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, participanții la 
adunare au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă, în 
care se spune, printre altele :

chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

10.15 Caleidoscop muzical
10.35 Desene animate : Povestiri din 

Pădurea Verde
14,00 Telex
14,05 Emisiune In limba maghiară (par

țial color)
17,00 Seara Televiziunii sovietice (co

lor) • U.R.S.S. — azi. Reportaj 
• CIntece și dansuri populare in 
interpretarea ansamblului „Be- 
rlozka" O Plimbare prin Moscova. 
Reportaj • Vechi romanțe rusești 

20.00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Uniți sub tricolor. Emisiune de 

versuri in lectura autorilor
.20,30 Panoramic economic
21,00 Seara Televiziunii sovietice. „A- 

niuta" — balet după povestirea | 
„Ordinul Ana" de Cehov (color). 
Film distins cu premiul Intervl- j 
zlunil la festivalul „Praga de ' 
aur", 1982

21,45 Roman foileton: „Rebecca*  (co- I 
lor). Episodul 3

22.30 Telejurnal (parțial color)

Programul t
14,00 Telex.
14,05 Tineri interprețl
15.15 Din marea carte a patriei. Per

formanta unui idea! măreț — Idea
lul unității naționale (II). Cheia 
de boltă a edificiului național — 
Unirea

15.35 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptâmlnă
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor. Ideea 

unității naționale, trăsătură defi
nitorie a literaturii române (I)

21,05 De pretutindeni. Monumente a»- 
tece

21.30 Actorii dntă șl dansează. Stela 
Popescu, Ana Szeles, Olga Maior, 
Tricy Abramovich Fiorin Piersic, 
Stefan Radof, Mitică Popescu, 
Radu Gheorghe

22,00 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România prietene, doresc ca în 
numele nostru, al tuturor, să vă mulțumesc incă o dată pentru atenția ți 
ospitalitatea excepțională pe care ne-ați acordat-o în decursul celor trei zile 
ale vizitei noastre.

Purtăm cu noi cele mai frumoase impresii în legătură cu tot ce am 
putut vedea și afla în timpul vizitei despre dezvoltarea României vecine 
și prietene. Mai presus de toate, purtăm sentimentul satisfacției in legătură 
cu convorbirile utile pe care le-am avut cu dumneavoastră, în spiritul 
înțelegerii și respectului reciproc, ce caracterizează deja de mulți ani 
Intîlnirile iugoslavo-române. De aceea, aș dori să exprim din nou convingerea 
că această întilnire a noastră constituie o nouă contribuție la bogatul bilanț 
al celorlalte întllnirl care au determinat in colaborarea noastră rezultate 
de importanță și utilitate pentru ambele părți.

Vă adresez, tovarășe președinte, cele mai bune urări de multă sănătate 
șl fericire personală, precum și pentru prosperitatea continuă a poporului 
român prieten pe calea construcției socialiste a țării.

MIKA ȘPILIAK
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Prim viceprim-ministrul Guvernului Republicii Irak 
va face o vizită oficială in țara noastră

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Taha Yassin Ramadhan, 
prim viceprim-mlnistru al Guver

Cronica
Președintele Consiliului Central al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, tovarășul Nicolae Con
stantin, a primit, sîmbătă, pe parti- 
cipanții la lucrările celei de-a 35-a 
sesiuni a Comitetului Director al U- 
niunii Internaționale a Sindicatelor 
lucrătorilor din serviciile publice și 
similare. ,

Au fost evidențiate realizările po
porului nostru, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, precum și sarcinile ce revin 
sindicatelor, alături de toate forțele 
progresiste și democratice din in- 
treaga lume, în promovarea interese
lor oamenilor muncii, în înfăptuirea 
dezarmării și crearea unui climat de 
pace și înțelegere intre popoare.

în aceeași zi s-au încheiat la 
București lucrările celei de-a 35-a 
sesiuni a Comitetului Director al U- 
niunii Internaționale a Sindicatelor 
lucrătorilor din serviciile publice și 
similare, la care au luat parte repre
zentanți ai sindicatelor de ramură 
din 18 țări.

★
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale, 
Vasile Pungan, a primit sîmbătă de
legația Republicii Elene condusă de 
Antonios Gheorghiadis, adjunct al 
ministrului economiei naționale, pre
ședintele părții elene în Comisia 
mixtă guvernamentală de -cooperare 
economică, industrială și tehnică ro- 
mâno-elenă.

în cadrul întrevederii au fost ana
lizate, in spiritul înțelegerilor și ho- 
tăririlor convenite la nivel înalt, po
sibilitățile și căile menite să conducă 
la dezvoltarea in continuare a coope
rării economice și tehnice dintre cele 
două țări în domenii de interes reci
proc, la lărgirea șl diversificarea 
schimburilor comerciale.

vremea
Timpul probabil pentru tntervalul cu

prins intre 8 noiembrie, ora 20 — 9 no
iembrie, ora 20. In țară i Vremea va fi 
in general caldă, cu cerul variabil. In- 
norârl mal accentuate spre sflrșitul 
intervalului ta nord-vest, unde, pe

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AUTOMOBILISM : ,,Marele premiu al Bucureștiului"
Competiția automobilistică de vi

teză pe circuit „Marele premiu al 
Bucureștiului", disputată ieri după- 
amiază pe traseul din incinta com
plexului de expoziții din Piața Scîn- 
teiț și reunind la start marea ma
joritate a fruntașilor acestui sport, 
a încheiat in mod spectaculos sezo
nul competițional automobilistic. 
Spectatorii (citeva mii) au asistat la 
întreceri pasionante, aproape la fie
care cursă ciștigătorii putindu-se de
tașa de-abia spre finalul întrecerilor. 
Din rindul curselor mult aplaudate 
menționăm pe cea de la grupa 1.5 — 
St. iancovici, I. Nicoară și C. Zăr- 
nescu (colegi de club la I.A. Pitești 
— toți trei pe mașini Dacia 1300) 
s-au angajat intr-o frumoasă luptă 
șportivă, victoria revenind în cele

ÎN CÎTEVA
• Proba Individuală feminină de 

floretă din „Cupa României" a fost 
cîștigată de Marcela Zsak (C.S. Satu 
Mare), care a ihvins-o în asaltul de
cisiv cu 8—8 pe Elisabeta Guzganu 
(Steaua).
• în ziua a treia a competiției 

Internaționale feminine de handbal 
de Ia Budapesta, reprezentativa 
României a Învins cu scorul de 
27—18 (16—11) selecționata Poloniei.

cinema 
O Căruța cu mere: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13.30: 15,45; 10; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20
• Gară pentru doi („Zilele filmului 
sovietic"): STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30: 15; 17,30; 20
• Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15: Nea Mărin miliardar —
17 ; 19.15 : DOINA (18 35 38)
• Pe malul sting al Dunării al
bastre : GRIVIȚA (17 08 50) — 9;
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(83 30 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• Balul de sîmbătă seara: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15. POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 15,45; 18; 20
• Misterele Bucureștilor: FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30: 19,30
• Sflrșitul nopții: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17.15; 19,30
O Desene animate — 14; Baloane de 
curcubeu — 15,30; 17,30; 19,30; VIITO
RUL (11 48 03)
O Tănase Scatiu: BUZEȘTI (50 43 55) 
— 15,30; 18,30
• Aventuri la Marea Neagră: MUN
CA (21 50 97) — 16; 19
O Neamul Șoimăreștllor: TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
• Haiducii Iul Șaptecal: FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Rubedeniile : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

nului Republicii Irak, va efectua o 
vizită oficială in Republica Socialis
tă România în prima jumătate a lu
nii noiembrie a.c.

• | *

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Coana Chirița — 10; Vlaicu 
Vodă — 15; Titanic vals — 19,30;
(sala Atelier) : Inocentul — 10,30.
• A.R.I.A. (13 53 75, sala Majestic a 
Teatrulțtt Giulești) ; Ultimul termen 
(spectacol susținut de Teatrul drama
tic de stat din Perm, U.R.S.S.) —
19,30.
• A.R.I.A. (la Studioul de concerte 
al Radloteleviziunii) : Concert de mu
zică ușoară cu Antonina Jmakova si 
formația sa „Inimile care clntă" 
(U.R.S.S.) — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic pentru elevi. Dirijor și co
mentator : Petru Andrlesel. Solistă : 
R txandra Simionescu — 11; Recital 
de plan : Annerose Schmidt (R.D. 
Germană) — 19.
• Opera Română (13 18 37) Rapso
diile Române, Gura lumii, Carmen — 
11; Evgheni Oneghln — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 10,30; Lăsați-mă să cint 
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; Mobilă și 
durere — 15; Gustul parvenirii — 19;

zile»
La București s-au încheiat lucrările 

celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică, industrială și tehnică ro- 
mftno-elenă.

Cele două delegații au analizat sta
diul actual al relațiilor economice 
româno-elene, modul in care au fost 
îndeplinite hotărîrile precedentei se
siuni și au stabilit noi acțiuni și mă
suri pentru amplificarea colaborării 
și cooperării bilaterale, pe multiple 
planuri, pentru creșterea și diversi
ficarea schimburilor reciproce de 
mărfuri.

La încheierea lucrărilor a fost sem
nat protocolul sesiunii.

★
Ivan Ganev, adjunct al ministru

lui afacerilor externe al R. P. Bul
garia, a făcut o vizită de lucru în 
România, în zilele de 4—5 noiembrie. 
El a avut consultări la Ministerul 
Afacerilor Externe cu Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului, pri
vind diferite domenii ale colaborării 
bilaterale și în alte probleme actuale 
ale vieții internaționale.

★
Sala „Dalles*  din Capitală găzdu

iește. începînd de sîmbătă, „Salonul 
republican de grafică". La ediția din 
acest an sînt prezentate peste 3?0 de 
lucrări grafică de șevalet, afișe, ilus
trații de carte, gravuri în toate teh
nicile, caricaturi — ce redau, prin 
mijloacele specifice limbajului artis
tic, aspecte încărcate de semnificații 
ale muncii și vieții constructorilor 
socialismului din țara noastră, ale 
realităților contemporane.

Realizate într-o mare varietate sti
listică, operele oferă o imagine cu
prinzătoare asupra stadiului de dez
voltare a acestui gen al creației plas
tice românești contemporane.

(Agerpres)

alocuri, va ploua. Vlntul va sufla slab 
plnâ la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 3 și 
plus 7 grade, iar cele maxime între 7 
și 17 grade. Se va produce ceată, mal 
ales In primele zile. In București: Vre
mea va fi relativ caldă, cu cerul va
riabil. Vint slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 1 șl 4 grade, iar 
cele maxime între 12 și 16 grade. Di
mineața și seara ceață slabă. (Cornellu 
Pop, meteorolog de serviciu).

din urmă multiplului campion St. 
Iancovici. Cursa grupei C (cu cela 
mai puternice mașini) a fost cîștiga
tă fără mari eforturi de Cornel Mo
toc (Politehnica București), pe o 
mașină Renault 5 Alpine. Este ade
vărat insă că de la startul acestei 
mult așteptate curse au lipsit din 
păcate doi dintre așii recunoscuți ai 
volanului : piteșteanul Nicu Grigo- 
raș și reșițeanul W. Hlrschvogel, ale 
căror mașini au suferit defecțiuni 
tehnice in timpul antrenamentelor 
dinaintea startului. La succesul 
spectacular al acestei competiții a 
contribuit și buna organizare asigu
rată de Filiala A.C.R. București, prin 
comisia de specialitate, și asociația 
sportivă „Unirea Tricolor". (I. Du- 
mitrtu).

RÎNDURI
• în continuarea turneului pe ca- 

re-I întreprinde în tara noastră, re
prezentativa masculină de handbal a 
S.U.A. a susținut în sala Floreasca 
din Capitală un nou meci în com
pania selecționatei secunde a Româ
niei. Handbaliștil români au termi
nat din nou învingători, de data a- 
ceasta cu scorul de 24—21 (11—9). 
în primul joc. echipa română cîști- 
gase cu 26—17 (12—12).

• Atenție la gafe: PATRIA (11 86 23)
— 9; 10,45; 12,30; H,15; 16,15; 18,15;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20.15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18: 20
• Hercule cucerește Atlantida : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20
• Limita dorințelor: CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20
• Călărețul cu calul de aur: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45: 18; 20
• Sonată pe malul Iacului: UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20
• Fata care vinde flori: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 19,45
• S-a tntimplat Ungă Rostov: PACEA

i60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30
) Aleargă cu mine: PROGRESUL 

(23 94 10) — 18: 18; 20
• Răzbunătorii : CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Cascadorul Hooper: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9: 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20 
• Camionul de cursă lungă: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Fl vis: LIRA (317171) — 15: 17,30;
19,45
• Dublu delict: GIULEȘTI (17 35 46) 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20
• Drumul spre victorie: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,45; 14,30: 
17.15; 20. ARTA (213196) — 9; 11J0; 
14; 16.45; 19,30
• Albinuța: GLORIA (47 45 75) — »; 
11,15: 13.30; 15,45: 18; 20,15
• Lanțul amintirilor: BUCUREȘTI 
(15 6151) - 9,15; 12,30; 16; 19, MELO
DIA (12 08 88) — 9; 12; 18; 19

65 de ani de la făurirea 
statului

. • •>

Manifestări politico-educative 
in întreaga țară

tn localități urbane și rurale, în întreprinderi și instituții, In școli și 
facultăți, pe întreg cuprinsul țârii, continuă să se desfășoare nu
meroase manifestări politico-educative, cultural-artistice și științifice de
dicate împlinirii a 65 de ani de la făurirea statului național unitar 
român — act istoric cu profunde semnificații tn lupta poporului nos
tru pentru independență șl suveranitate națională, ce a fost înfăp
tuit prin voința întregii națiuni la 1 Decembrie 1918.

A 66-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

PREZIDIULUI SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

„Momente ale luptei pentru uni
tate națională și idealul unirii la 
români". „Unirea — deziderat de 
veacuri al poporului român", 
„Unirea cea mare din 1918", „For
ța ideii de unitate la români", 
„Memoria unirii la români ilus
trată in cărți și publicații", 
„Ideea de unitate națională și ex
presia ei artistică în literatura 
română" — sub aceste generice au 
loc. în județul Iași, mese rotunde, 
intîlniri cu scriitori șl actori, cu 
istorici, cercetători si cadre didac
tice universitare, seri muzeale, 
montaje literar-muzicale. medali
oane dedicate unor proeminente 
personalități care au militat pen
tru unire, recitaluri de poezie pa
triotică. vernisaje ale unor expo
ziții.

La cinematografele comunale din 
județul Bihor rulează un ciclu de 
filme avînd ca tematică : „Pagini 
din epopeea națională" si „Idea
luri revoluționare in conștiința 
neamului", iar la cinematografele 
din orașele Aleșd. Beiuș. Marghi- 
ta. Dr. Petru Groza si Salonta sînt 
programate filme cu tema „Comu
niștii. continuatori ai luptei pen
tru libertate și unitate națională". 
Casa de cultură din Vașcău a găz
duit simpozionul „Unirea cea 
mare — rod al luptei revoluțio
nare a poporului", la care și-au

EXIGENȚA CA MOD DE MANIFESTARE 
A SPIRITULUI REVOLUȚIONAR

(Urmare din pag. I)

cel mai important e să te afli me
reu printre oamenii tăi. La începu
tul fiecărei lucrări, le explic cun 
6e face lucrarea respectivă, cit e de 
importantă, cit de necesar e șă fie 
făcută bine și la timp, care ar fi 
urmările dacă nu s-ar proceda așa. 
Pentru că dacă oamenii știu ce să 
facă și, mai ales, de ce, acționează, 
gîndesc, urmăresc singuri totul. Și, 
v-am spus, mă aflu mereu prin
tre ei...

— Nu e obositor ?
— Obositor sau nu, mie îmi place 

să realizez ceva. Așa. doar ca să 
stai in cimp să te ardă soarele de
geaba, ce rost ar avea 7

— Nu se găsesc, printre oamenii 
dumneavoastră, și din cei care...

— Am avut cazuri. Inși comozi. 
Sau „descurcăreți"... îl trimiți să 
facă o treabă, zice că se duce, dar 
constați că nu s-a dus... îl iau de 
mînă și îl aduc in fața celorlalți. 
Și le spun ce s-a întîmplat. 11 ru
șinez bine. Și niciodată nu s-a mai 
întîmplat, cu același om, și a doua 
oară.

Experiența în muncă a Elenei 
Maier confirmă că răspunderea 
conducătorului într-o colectivitate 
nu e una strict administrativă. Ci 
și ’ una educativă : a-i determina pe 
oameni să înțeleagă în profunzime 
rostul muncii lor și în ce măsură 
interesele lor depind de felul în 
care este ea făcută, a-i determina 
deci să se simtă direct răspunză
tori — moral și material — pen
tru rezultatul muncii...

— Sinteti la fel de exigentă și 
față de dumneavoastră înșivă?

— Știu eu? Cred că da. Eu pun 
munca mea. producția mai presus 
de orice altceva. In răspundecea 
noastră stau milioanele societății, 
iar milioanele astea nu te întrea
bă nimeni cum le-ai făcut. Atunci 
cînd e cazul te întreabă de ce nu 
le-ai făcut întrebarea asta eu nu 
vreau să mi se pună. Sînt bineîn
țeles și momente grele cînd mă 
simt înconjurată de probleme, a- 
saltată de situații critice... Vara as
ta, după ploi, ne năpădiseră în fer
mă buruienile. Plantele erau mari, 
nu se mai putea prăși. Alți fermi
eri au abandonat. M-am tot gîndit, 
apoi am adunat oamenii șl pentru 
că n-au mai putut interveni cu sa
pa am călcat buruienile în picioa
re, pur și simplu. îmi spusesem că 
o soluție trebuie să existe, nu se 
poate altfel. Și-am găsit-o.

Elena Maier răspindește în jur 
un aer tonic, de încredere și op
timism. Secretul ei nu e secret; 
totul izvorăște din cea mai clară 
exercitare a conștiinței răspunde
rilor, din exigenta ei. din încre
derea ei în oameni.

In toate cazurile, producțiile a- 
gricole mari au Ia temelie — ală
turi de buna organizare, alături de 
respectarea tehnologiilor — exi
gența. rigoarea, intoleranta față de 
indisciplină. Dintre aceste „toate 
cazurile" să mai vorbim despre u- 
nul, cel al directorului de ia în
treprinderea de sere „30 Decem

• Omul păianjen se Întoarce: FLO
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13;. 15,30; 
17,45; 20
• Colosul din Rhodos: COSMOS 
(37 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15

teatre 

adus contribuția Istorici si cerce
tători de la muzeul „Țârii Crișu- 
rilor" din Oradea, iar la Casa de 
cultură din Beius a avut loc sim
pozionul cu tema „Formarea sta
tului național unitar român".

La Craiova a avut loc un sim
pozion in cadrul căruia activiști de 
partid. cercetători. muzeografi, 
profesori de științe sociale din in- 
vătămintul liceal au prezentat co
municări și referate privind im
portante etape din Istoria poporu
lui nostru, momente ale unirii o- 
glindite în literatură și arta plas
tică. Totodată, au fost reliefate 
mutațiile politice, economice și so
ciale produse in România în anii 
edificării societății socialiste.

în cadrul școlilor din județul 
Constanta au loc dezbateri pe te
mele : „Lupta seculară a poporu
lui român pentru unitate naționa
lă si independență". „Lupta de e- 
liberare națională si socială orga
nizată si condusă de P.C.R.". De 
asemenea, sînt organizate excursii 
tematice, vizite la muzee si mo
numente istorice. In numeroase 
scoli generale din Constanta. Med
gidia. Mangalia. Hîrșova. Cernavo
da. Eforie și alte localități s-au 
deschis expoziții de artă plastică 
cu lucrări inspirate din istoria pa
triei.

(Agerpres)

brie". tovarășul Alexandru Enciu.
— După vorbă sinteți ardelean. 

De aici faima dumneavoastră de 
om căruia îi place lucrul bine fă
cut?

— Asta vine de la cum gîndește 
omul și nu de acolo de unde e de 
loc. Că in urmă cu ani, cînd 
am venit eu aici ca director, m-am 
lipsit și de vreo cîțiva ardeleni. 
Dacă nu făceau treabă?! Dacă se 
oploșiseră aici pentru cîștig, nu 
pentru muncă?! Am ajuns demult 
la înțelegerea că nimic nu e mai 
important, in societatea noastră, 
decât ca toată lumea să-și ducă la 
îndeplinire, corect și cu răspundere, 
treaba pe care ă fost pus s-o fa
că. Aici nu mai miră pe nimeni 
cind opresc eu pe cite unul care 
merge agale prin curte: „Acuma 
unde meri dumneata, la înmormîn- 
tare ? !“ „De ce ?“ întreabă el. „Păi 
— li spun — văd că nu te grăbești 
deloc, nu te grăbești ca ceilalți". 
Mi-am zis că important este ca 
nimic să nu fie trecut cu vederea, 
orice abatere să fie cunoscută, dis
cutată. în ședințe prelucrăm toa
te cazurile. Și pe cei care nu fo
losesc timpul de lucru, și pe cel 
care a luat tractorul și 8-a dus la 
Singureni, intr-un interes al lui, 
pe motorina statului. Iar cînd nu 
e o ședință pe aproape, ii chemăm 
la conducerea colectivă. Pe cel cu 
abaterea și pe șeful lui. Sau aco
lo. pe loc. pe cîmp... Azi, de e- 
xemplu, la Mogoșești i-am dat o 
amendă unui tractorist. Că aducea 
într-o remorcă pe două roti niște 
oameni, lucru interzis categoric de 
lege, că-i periculos. „Dacă mă a- 
mendați. zice el. nu mai stau pe 
tractor !“. „Foarte bine — zic — n-ai 
decit să treci la carul cu boi. Nu
mai să nu încâlci legea și acolo!"

— Și nu zic oamenii despre 
dumneavoastră că sinteți un om 
rău?

— Cind ești un om drept, nu 
poate nimeni zice ca ești rău. Oa
menii iubesc și ei adevărul, și cins
tea, și dreptatea. Pe moment, unul 
admonestat ori sancționat, o zice el 
că ești rău. Dar după ce se mai 
gindește ajunge la adevăr. Dacă 
i-am desfăcut fratelui meu contrac
tul de muncă înseamnă să se su
pere pe mine ? Nu, pentru că a fost 
o decizie dreaptă. Lucra aici și se 
apucase să strîngă prunele din 
ograda noastră ca să facă el țuică, 
pentru el. I-am spus : „Măi, fra- 
te-meu, noi nu sîntem aici ca să ne 
facem parte din averea statului. 
Meri cu bine 1".

★
Oriunde veți auzi că s-au reali

zat lucruri deosebite, că producții
le sînt în creștere, că activitatea 
unor colective e încununată de 
succese, căutați și veți găsi acolo 
oameni cu o înaltă conștiință a 
răspunderilor, cu o înțelegere a 
faptului că a fi revoluționar. în 
această etapă a dezvoltării noas
tre. înseamnă să lupți pentru ca 
în primul rînd tu însuți să-ți im
pui și deopotrivă să-și impună și 
cei din jurul tău un comporta
ment exigent, exemplar.

(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Liniș
te, ne privim ta ochi — 11; 15; O zi 
de odihnă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 10; Un pahar cu sifon — 13; 
Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : MI- 
riiala — 10; Baladă cotidiană — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10.30; 
Doi tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara” (59 îl 03, sala 
Magheru) : Sentimente și naftalină
— 10,30; Scoica de lemn — 19,30; (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 10; Zig
zag — 14,30; Acești Îngeri triști — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 10.
• Teatru! satiric-muzical „C. Tânase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo at 
Il-lea — 11; 19,30; Vorba Iul Tănase
— 16; (sala Victoria, 50 58 65) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ghiocei... mărgăritare — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Take, lanke și Cadir — 15,30; 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros saga — 11; intre caftan și smo
king — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă” (30 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Hoțul de vulturi
— 19.
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77) : Tl-
grișorul Petre — 10; 12; (sala
ARLUS) : Noul nostru vecin — 11.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 10; 16;
19,30.
• Estrada Armatei (13 60 54) : Estrada 
ta croazieră — 19,30.

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări a victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al 
întregului popor român și al nostru personal, adresăm 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., popoarelor sovietice prietene, calde 
felicitări și cele mai bune urări.

Forțele progresiste și revoluționare din țara noastră au 
salutat cu căldură triumful Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, eveniment care a inaugurat o nouă eră in 
istoria umanității, manifestîndu-și solidaritatea militantă 
cu proletariatul din Rusia, condus de partidul comunist 
făurit de Vladimir Ilici Lenin.

Partidul Comunist Român a militat consecvent, tn con
dițiile vitrege ale regimului burghezo-moșieresc, pentru 
stabilirea de relații normale, prietenești, de bună vecină
tate între România și Uniunea Sovietică. După victoria 
de la 23 August 1944 a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă din România, 
înfăptuită sub conducerea Partidului Comunist Român, 
prietenia trainică și colaborarea multilaterală româno- 
sovietică, călite în luptele purtate în comun de ostașii 
români și sovietici pentru înfringerea Germaniei fasciste, 
au căpătat, in anii socialismului, un conținut nou, dezvol- 
tîndu-6e neîncetat pe multiple planuri.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată 
Inima și dau o înaltă apreciere realizărilor remarcabile 
obținute de popoarele sovietice, sub conducerea partidului

Se împlinesc miine 66 de ani de 
la victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie —- eveniment care a 
inaugurat o nouă eră în istoria uma
nității, operă istorică a clasei mun
citoare, a maselor populare din 
Rusia, organizate și conduse de 
Partidul Comunist făurit de V. I. 
Lenin. Prin profunzimea și amploa
rea transformărilor social-economice 
radicale pe care le-a generat, Victoria 
proletariatului rus a deschis, pentru 
prima oară în istorie, calea transpu
nerii în viață a ideilor mărețe ale 
socialismului științific, a eliberării 
celor ce muncesc de asuprire și ex
ploatare, a zdruncinat din temelii 
vechile orlnduiri pe plan mondial, 
inaugurînd era trecerii omenirii la 
socialism.

Unindu-și rîndurile în jurul Parti
dului Comunist, oamenii muncii, po
poarele sovietice au biruit în anii 
grei ai intervenției imperialiste și ai 
t ăzboiului civil, au trecut cu însu
flețire la făurirea noii orînduiri. Un 
merit nepieritor al popoarelor Uniu
nii Sovietice, mobilizate și însufleți
te de partid, îl constituie rezistența 
eroică pe care au opus-o invaziei 
hitlerlste, contribuția lor hotărîtoare 
la dobindlrea victoriei și salvarea 
omenirii de barbaria nazistă.

Ca rezultat al eforturilor creatoare 
ale maselor populare de la orașe și 
sate. Uniunea Sovietică s-a transfor
mat din temelii, înfățișind în prezent 
imaginea unui puternic stat socia
list, într-o continuă și multilaterală 
dezvoltare, tn anii de după revoluție, 
venitul național a crescut de 155 de 
ori, ponderea U.R.S.S. în producția 
industrială a lumii ridieîndu-se de Ia 
1 la 20 la sută. Totodată, sînt unanim 
recunoscute realizările de seamă ale 
științei și tehnicii sovietice in folo
sirea energiei atomice în scopuri paș
nice, în cucerirea Cosmosului, ca și 
in alte domenii importante pentru 
progresul tehnico-științific contempo
ran. Au înflorit invățămîntul și cul
tura, s-a ridicat continuu nivelul de 
trai al celor ce muncesc.

în intimpinarea celei de-a 66-a 
aniversări a Revoluției din Octom
brie, clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea se prezintă cu noi rea
lizări remarcabile în înfăptuirea ho- 
tărișilor celui de-al XXVI-lea Con
gres al P.C.U.S., o deosebită atenție 
fiind acordată dezvoltării armonioa
se a economiei naționale, introduce
rii rapide și pe scară largă a reali
zărilor celor mai noi ale științei și 
tehnicii, valorificării experienței 
înaintate, sporirii productivității 
muncii, inclusiv în domeniul produc
ției agricole, perfecționării conduce
rii și ridicării eficientei întregii ac
tivități economico-sociale, în inte
resul creșterii în continuare a nive
lului de trai material și spiritual al

La Leningrad, intr-o uzină a tehnicii de vîrf
Vizitîndu-l, te convingi că Le

ningradul este cel mai frumos oraș 
din Uniunea Sovietică și unul din
tre cele mai frumoase din lume. 
Datorită numeroaselor și cele
brelor sale muzee. Datorită, de 
asemenea, numeroaselor — și 
ta fel de renumite — monumen
te arhitecturale. Vizitindu-1, iți re
amintești că Leningradul este și 
orașul ai cărui locuitori au dovedit 
un eroism legendar în fata arma
telor hitlerlste in timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei ; 
îți reamintești că 900 de zile și 900 
de nopți ei au luptat fără seamăn, 
cu mic cu mare, cu imense sacri
ficii, dar fără să permită dușma
nului să atingă teritoriul orașului. 
Vizitîndu-l. afli că Leningradul este 
și orașul în care se construiesc cele 
mai mari spărgătoare atomice de 
gheață din lume.

Dar cu cite alte superlative de 
acest fel nu poți face cunoștință la 
Leningrad!

„Elektrosila", care se apropie de 
venerabila vîrstă de o sută de ani, 
este cea mai veche întreprindere cu 
profil electrotehnic din Uniunea 
Sovietică. Inginerul-șef. Iuri Aro- 
șidze, consideră că aprecierea de 
„cea mai veche" are doar o valoare 
istorică. Pentru că, prin prisma 
preocupărilor actuale, întreprinde
rea este un avanpost al științei și 
tehnicii în domeniul energeticii. 
Argumente? Aproape toate hidro
centralele și termocentralele con
struite în anii puterii sovietice au 
primit „inimile" care le-au dat viață 
— generatoarele și turbogeneratoa- 
rele — de aici, de la „Elektrosila". 
Iar ca uzinele producătoare de e~ 
nergie electrică să primească me
reu „inimi" cit mai puternice, aici, 
la Leningrad, in bătrina întreprin
dere, s-a desfășurat și se desfășoa
ră zi de zi o bătălie pentru nou 
mai puțin obișnuită. O bătălie care

MOSCOVA 
comunist, în dezvoltarea economico-socială a țării — con
tribuție de seamă la creșterea forței șl prestigiului socia
lismului in întreaga lume.

Partidul și statul nostru acordă o importanță deosebită 
dezvoltării relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare 
cu Uniunea Sovietică și iși exprimă convingerea că, 
acționînd împreună, pe baza principiilor și prevederilor 
Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
ale Declarației comune româno-sovietice din 1978 și a 
înțelegerilor convenite la nivel înalt, acestea vor cunoaște 
o amplificare continuă. In interesul popoarelor noastre, 
al cauzei generale a socialismului și păcii.

Exprimindu-ne satisfacția pentru conlucrarea țărilor 
noastre pe arena internațională, evidențiind rolul impor
tant pe care Uniunea Sovietică îl are în soluționarea 
problemelor majore ale epocii contemporane, considerăm 
că în prezent se impune să se facă totul pentru împiedi
carea amplasării in Europa a noilor rachete, retragerea 
și distrugerea celor existente pe calea eliberării complete 
a continentului de arme nucleare, pentru oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru reducerea 
confruntării internaționale și reluarea politicii de destin
dere, colaborare și respect al independenței naționale a 
tuturor popoarelor.

Cu prilejul acestei aniversări, adresăm comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică urarea 
de a obține noi și tot mai mari succese în construirea 
societății comuniste, în lupta pentru pace și colaborare 
internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România 
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dițiî istorice, aceste relații au fost 
impulsionate în continuare de preve
derile Declarației comune, semnată la 
nivelul cel mai inalt in 1976.

Evoluția legăturilor de prietenie și 
conlucrare româno-sovletlce adeve
resc cu putere marele potențial con
structiv al principiilor deplinei ega
lități in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, care sînt trainic așezate 
la temelia relațiilor noastre multi
laterale.

Așa cum dovedește realitatea, dez
voltarea legăturilor de prietenie din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre poporul 
român și popoarele sovietice pune 
cu putere în evidență rolul hotărîtor 
al intilnirilor și înțelegerilor la cel 
mai inalt nivel pentru extinderea și 
aprofundarea colaborării dintre cele 
două țări în cele mai variate domenii.

în acest cadru general, o evoluție 
dinamică cunoaște colaborarea eco
nomică, se extinde cooperarea în 
producție în domenii Importante pen
tru progresul ambelor țări. Se ampli
fică, de asemenea, colaborarea în 
domeniile științei și tehnologiei, ca și 
pe planul învățămîntului, artei, cul
turii.

în domeniul vieții internaționale. 
România și Uniunea Sovietică conlu
crează activ pentru soluționarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane, potrivit in'treselor popoarelor, 
cauzei progresului și păcii, pentru 
înfăptuirea securității în Europa și 
în lume, acționează în vederea re
luării politicii de destindere, co
laborare, Înțelegere și dezvoltare 
independentă a tuturor națiunilor.

Adresind popoarelor sovietice cela 
mai calde felicitări cu prilejul celei 
de-a 68-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, ca și 
urarea de a dobindi, sub conducerea 
P.C.U.S., noi 6i tot mai importante 
realizări în înflorirea continuă a pa
triei lor, poporul român își exprimă 
convingerea că tradiționalele relații 
de prietenie și colaborare româno» 
sovietică se vor dezvolta în conti
nuare, in interesul făuririi noii orin» 
duîri în țările noastre, al cauzei so
cialismului și comunismului, păcii șl 
colaborării internaționale.

TELEGRAME
trale și organizațiilor de masă și 
obștești din Uniunea Sovietică Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist. Consiliul Național al Femei
lor, Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii, alte instituții centrale și 
organizații de masă și obștești

popoarelor sovietice, al înaintării pe 
calea construcției comuniste;

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră acordă o inaltă prețuire 
succeselor obținute de popoarele so
vietice în construcția noii orinduiri, 
văzind in ele o contribuție de seamă 
la creșterea forței șt prestigiului so
cialismului în întreaga lume. Nume
roasele manifestări care marchează 
în România aniversarea Marelui Oc
tombrie sînt o expresie a sentimen
telor de prietenie și stimă pe care și 
le nutresc reciproc popoarele celor 
două țări, a colaborării lor in lupta 
pentru triumful țelurilor socialismu
lui și comunismului. Avînd bogate 
rădăcini în istorie, relațiile de priete
nie și solidaritate dintre forțele de
mocratice. înaintate ale popoarelor 
noastre și-au găsit puternice expresii 
în manifestațiile de simpatie prin 
care oamenii muncii din România au 
salutat victoria Revoluției din Oc
tombrie, in lupta desfășurată cu 
arma în mină de numeroși revoluțio
nari români pentru apărarea tinerei 
puteri a muncitorilor și țăranilor din 
Rusia. Această solidaritate a fost ri
dicată pe o treaptă superioară 
odată cu crearea Partidului Comunist 
Român, care, așa cum este bine cu
noscut, a militat neabătut pentru 
stabilirea de relații normale, prie
tenești. de bună vecinătate între 
România și Uniunea Sovietică, a 
mobilizat masele la lupta împotriva 
fascismului, a pregătirilor războiului 
antisovietic. Participarea armatei 
române, după 23 August 1944, alături 
de armata sovietică la bătăliile pen
tru eliberarea întregului teritoriu al 
țării, pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți a Aus
triei, pînă la victoria finală asupra 
nazismului, a cimentat puternic 
prietenia dintre poporul nostru și 
popoarele sovietice.

După instaurarea puterii populare 
In România, prietenia și alianța cu 
U.R.S.S. au devenit politică de stat, 
relațiile dintre țările noastre dobin- 
dind un conținut nou, superior și cu- 
nosclnd o dezvoltare multilaterală 
continuă. Consfințite in Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală din 1948, reînnoit și Îmbogățit 
In 1970 potrivit stadiului dezvoltării 
sociale In țările noastre, noilor con-

Cu prilejul celei de-a 66-a aniver
sări a victoriei Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ministru! 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România a adresat o tele
gramă de felicitare ministrului apă
rării al U.R.S.S.

Cu același prilej au transmis te
legrame de felicitare instituțiilor cen- 

a avut și trebuie să aibă un avans 
permanent de cel puțin cinci ani 
față de cerințele constructorilor de 
hidrocentrale,

— Si în ce se exprimă concret 
această bătălie? — il Întrebăm pe 
inginerul-șef.

— Nu mi-ar ajunge o zi ca să 
vă răspund. Ritmul în care a cres
cut și crește puterea generatoarelor 
fabricate de noi se constituie, cred, 
în cel mai bun răspuns. Etapele pe 
care le-am parcurs in mai puțin de 
35 de ani. prin realizarea tuturor 
familiilor de generatoare. începînd 
cu cele de 150 000 kilowați, pină la
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cele de 1 200 000, pe care le produ
cem astăzi, vorbesc cit se poate de 
grăitor despre un ritm de dezvol
tare tehnico-știintifică pe care cred 
că nu l-a atins nici o altă între
prindere cu profil electrotehnic din 
lume.

într-adevăr, „Elektrosila" se află 
angajată astăzi in realizarea celui 
mai îndrăzneț program dtn activi
tatea sa. „In cincinalul 1981—1985, 
explică gazdele, este prevăzută 
construirea in Uniunea Sovietteă a 
unor centre energetice grandioase, 
fără egal in lume, pe baza valori
ficării bogatelor zăcăminte de căr
bune ale tării. Ca oameni ai vii
torului, am și pus la punct pro
iectele pentru realizarea unor tur- 
bogeneratoare de 1,5—2 000 000 kilo
watt. $i tot ca oameni ai viitoru
lui, am și omologat fabricarea tur- 
bogeneratoarelor oxiogenice*.

Este, desigur, greu de descris 
de către un nespecialist, In citeva 
cuvinte, cum vor arăta aceste tur- 
bogeneratoare ale viitorului. Să 
Încercăm, totuși. în locul rotoru
lui masiv, cu miez și bobinaj

de cupru, noile turbogeneratoa- 
re vor folosi un fel de „termos" 
cu vid, din oțel umplut cu heliu. 
Puterea lor nominală va putea 
ajunge — oricît de incredibil ar 
părea — pină la 4 000 000 de kilo
wați! Coeficientul de acțiune utilă 
e mal mare cu un procent decît la 
turbogeneratoarele obișnuite. Care 
procent este echivalent cu cantita
tea de energie electrică necesară 
pentru alimentarea unui oraș de 
mărime medie. Si încă ceva: gene
ratoarele viitorului sint de 2,5—3 
ori mai mici, ca masă și dimen
siuni, decît cele clasice.

în timp ce notam aceste date, în
tre Inginerul-șef al întreprinderii șl 
doctorul în științe tehnice Iosif Fi- 
lipov s-a inclns o adevărată dispu
tă. Ultimul susținea că, în următo
rii cinci ani, „Elektrosila" va depăși 
toate marile întreprinderi din lume, 
inclusiv pe „General Electric", in 
ce privește realizarea celei mai 
mari producții de generatoare și 
turbogeneratoare. înglnerul-șef e de 
părere că esențialul nu constă în 
„cine produce mal mult", cl in 
„cine realizează cele mai bune ma
șini". în cele din urmă, disputa s-a 
încheiat cu o concluzie comună, 
izvorită din orientările de perspec
tivă ale întreprinderii, care prevăd 
că, pînă în 1985, „Elektrosila" va 
construi turbogeneratoare crlogeni- 
ce cu putere de 309 900 kilowați. 
Iar în cincinalele următoare se va 
profila in întregime pe acest tio de 
agregate. Pentru că sint cele mai 
avansate ca gîndire tehnică. Pentru 
că sint șl cele mai eficiente din 
punct de vedere economic.

„.Orașul atltor superlative se mal 
îmbogățește așadar, cu incă unul, 
în domeniul construcției celor mai 
mai mari și mai moderne mașini 
energetice ale viitorului.

Constantin FRIESCU



Dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice române-siriene

In ample relatări și comentarii, presa de peste hotare reliefează poli
tica externă dinamită și constructivă a României soeialiste, activitatea ca 
profundă rezonanță internațională a conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, eminentă personalitate a lumii con
temporana, pentru soluționarea marilor probleme ce confruntă astăzi 
omenirea, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor la pace, 
viață, existență libero și demnă. Spații largi slnt acordate, totodată, de 
mijloacele de informare In masă rezultatelor rodnice ale muncii poporului 
nostru — sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușeseu - in opera de edi
ficare a noii orînduiri.

După încheierea vizitei • oficiale 
de prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu. în Cipru — etapă 
a strălucitei acțiuni de politică ex
ternă românească pe care a con
stituit-o recenta solie de pace și 
prietenie in țări din bazinul medi
teranean și din nordul Africii — 
presa cipriotă a eontlnuat să acorde 
spații largi, in articole inserate la 
loc de frunte însoțite de fotografia 
președintelui României, semnifica
țiilor dialogului româno-cipriot la 
cel mai înalt nivel. Au fost redate 
luările de poziție ale tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu privind marile 
probleme ale vieții internaționale, 
necesitatea soluționării problemelor 
din Cipru pe calea negocierilor paș
nice, pentru asigurarea unității, in
dependenței. suveranității Ciprului, 
a integrității sale teritoriale. Au 
fost reliefate, deopotrivă, căldura 
și bucuria cu ears au fost încon
jurați solii poporului român, at
mosfera prietenească, cordială, de 
deplină Înțelegere in eare s-au des
fășurat convorbirile, conținutul De
clarației comune româno-cipriote.

Aceste idei le regăsim in pagini
le ziarelor cipriote „AGON", „A- 
LITHIA". „APOGEVMATINT", „B- 
LEFTHEROTYPIA", „PHILELEF- 
THEROS". „HARAVGHI", „SIME- 
RINI", „CYPRUS WEEKLY" și „TA 
NEA".

„Agon" a publicat, totodată, un 
amplu articol dedicat realizărilor 
poporului nostru, 
sub titlul „Echili
brul dinamic al 
economiei româ
nești", aspecte ale 
actualității eco
nomice și sociale 
din România fi
ind prezentate șl 
de RADIOTELE- 
VIZIUNEA DIN 
CIPRU.

Agenția 
NIUG a 
declarația _ 
de tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, srmbătă dimi
neață. Ia Întoarcerea din vizita 
efectuată In Republica Socialistă 
România. „Aprecierea noastră co
mună — a subliniat el — este că • 
cooperarea iugoșlavo-română pe 
multiple planuri este foarte bună". 
Tovarășul Mika Șpiliak a adăugat 
că cele două părți au evidențiat 
înaltul stadiu de dezvoltare a re
lațiilor politice dintre cele două 
țări.

Președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia a afirmat eă in cursul con
vorbirilor eu președintele Nicolae 
Ceaușeseu au fost examinate, in 
principal, modalitățile de extinde
re a relațiilor economice bilate
rale. Ambele părți au subliniat eă 
există condiții pentru Intensificară® 
acestor relații, a subliniat eL

Tovarășul Mika Șpiliak a expel*  
mat. totodată, „sprijinul maxim" al 
Iugoslaviei pentru inițiativele vi- 
zînd extinderea cooperării în Bal
cani.
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Presa iugoslavă acordă spații largi 
Încheierii vizitei în țara noastră a 
tovarășului Mika Șpiliak, președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia.

Sub titlul „în spiritul bunei ve
cinătăți" ziarul „BORBA" publică o 
corespondență din București, Ilus
trată cu fptografia tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și Mika Șpiliak, președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, în momeatut 
semnării Declarației comune. în 
articol se relevă. Intre altele : 
„Prin convorbirii» finale Șpiliak- 
Ceanșasca și semnarea Declarației 
comune ron»ân«-iugaslave s-a În
cheiat vizita oficială de prietenie a 
președintelui Prezidiului R.S.F.I. în 
România. Președinții Mlha Șpiliak 
și Nicolae Ceaușesou au exprimat 
satisfacția deplină față de conver
tirile avute și rezultatele vizitei, a« 
apreciat câ ele reprezintă o peter- 
irică manifestare a prieteniei iugo- 
slavo-române și vor da un nou 
impuls întăririi colaborării multila
terale dintre Iugoslavia si Româ
nia, dintre U.C.I. șl F.C.R., tn inte
resul popoarelor eelor două țări 
socialiste.

Cei doi oameni de stat — conti
nuă ziarul — au făcut un schimb 
exhaustiv de opinii asupra dez
voltării colaborării bilaterale și 
asuora celor mai importante pro
bleme ale relațiilor internaționale".

„Borba" publică, de asemenea, De
clarația comună româno-iugoslavă.

într-un alt articol, „Borba" salută 
noul dialog la nivel înalt româno- 
iugoslav drept o acțiune de politică 
externă circumscrisă unei practici 
tradiționale in relațiile dintre cei» 
două țări, „strins legate prin rapor
turi de prietenie, înțelegere, bună 
vecinătate și colaborare multilate
rală". „Dezvoltarea ou succes a re
lațiilor dintre cele dană țări, pe 
baza dialogului politic permanent și 
de conținut la toate’ nivelurile, a 
colaborării economice concrete, are 
o importanță deosebită atit pen
tru Iugoslavia și România, cit și pe 
plan mal larg, pentru zona Balca
nilor și Europa" — arată „Borba", 
adăugind : „Bazele relațiilor de 
bună vecinătate româno-iugoslave 
au fost puse cu mai multe decenii 
In urmă șl au fost Întărite pe prin
cipiile respectului reciproc, neames
tecului In treburile interne, respec
tării dreptului la alegerea căilor 
proprii de dezvoltare, in conformi
tate cu condițiile proprii".

„Fără nici o îndoială — sublinia
ză ziarul iugoslav — bazele acestei 
bune colaborări, ale acestei colabo- 
rări-model. se poate spune, eare re
prezintă un punct luminos in valu- 

^^•ile înspumate ale mării europene,

au fost puse de președinții Tito și 
Ceaușeseu".

După ce menționează diferite 
aspecte ale conlucrării româno-iu
goslave pe plan economic, „Borba" 
relevă : „Ca țări care aparțin zonei 
Balcanilor și Europei, Iugoslavia și 
România slnt in mod direct intere
sate in păstrarea securității și păcii 
in această parte a lumii. România 
a fost promotor aettv al ideii pri
vind formule noi de tntilniri și o 
mai bună oolaborare a țărilor 
balcanice, ia care este interesată și 
Iugoslavia. Ambele țări au păreri 
identice «au foarte apropiate clnd 
este vorba de dezarmare și inițiati
vele de pace In lume" — arată zia
rul iugoslav, accentuând, in Încheie
re, asupra faptului că, de-a lungul 
anilor, relațiile româno-iugoslave 
au devenit in ansamblul lor un 
exemplu de raporturi intre două 
țări prietene socialiste.

La rindul el. agenția Taniug, 
după es relevă atenția pe care to
varășul Nicolae Ceaușeseu și tova
rășul Mika Șpiliak au acordat-o 
cooperării in Balcani, „problemă în 
care Iugoslavia și România au po
ziții foarte apropiate", subliniază că 
cele două țări „conlucrează in toate 
domeniile, una din cele mai impre
sionante realizări ale colaborării lor 
bilaterale fiind realizarea sistemu
lui energetic și de navigație 
Porțile de Fier pe Dunăre".

Sub tfthil „Dialog util". ziarul 
„POLITIKA" relatează, pe o ju-

TA- 
dlfuzat 
făcută

Ample comentarii și relatări ale presei Internaționale 
consacrate personalității proeminente a șefului 

statului român, politicii sale consecvente 
de intensificare a dialogului Internațional, 

contribuțiilor marcante la soluționarea marilor 
probleme ale contemporaneității

mă ta te de pagină, ilustrată cu 
fotografia tovarășilor Nicolae 
Ceaușeseu și Mika Șpiliak, despre 
programul din ultima ai a vizitei, 
semnarea Declarației comune. în
cheierea convorbirilor, foarte fruc
tuoase, la nivel înalt. „Atmosfera 
convorbirilor Șpiliak—Ceaușeseu. 
menționează „Folitika", a fost cor
dială și prietenească".

Ziarul „VECERNI NOVOSTI", 
sub titlul „Nou impuls dezvoltării 
colaborării", menționează că „pre
ședinții Șpiliak și Ceaușeseu au 
semnat Declarația comună. în care 
s-a exprimat deplina satisfacție 
față de convorbiri și rezultatele vi
zitei".

Ecoul international al activității 
desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu pentru soluționarea pro
blemelor ce preocupă in cel mai 
înalt grad lumea contemporană — 
în consens cu interesele majore 
ale popoarelor, ale păcii — este re
flectat de artioolul publicat in săp- 
tămlnalul libanez „ARAB WEEK", 
care subliniază, de la bun început, 
că „șefa] statalul român are 
anal din «ele mai importante 
roluri In problema Orientalul Mij
lociu". în context, sint reliefata 
frecventele Intilnirl pe care pre
ședintele României le are cu con
ducători din zonă. Slnt prezentate, 
de asemenea, pozițiile de la care 
pornește țara noastră in căutarea 
căilor de soluționare a situației din 
Orientul Mijlociu.

Efortul constant al României, al 
președintelui Nicolae Ceaușeseu 
pentru «liberarea Europei do arme
le nucleare este prezentat de a- 
genția CHINA NOUA prin relata
rea răspunsurilor conducătorului 
partidului și statului nostru — în 
interviul aeordat ziarului' olandez 
.,Trouw" — la întrebările privind 
negocierile de la Geneva dintre U- 
nlunea Sovietică ei Statele Unite ale 
Americii in legătură cu rachetele cu 
raza medie ao acțrune. Este re
liefată sublinierea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușeseu eu privire 
Ia faptul că încă nu s-au epuizat 
căile realizării unui compromis ac
ceptabil Intre cele două țări, că 
propunerile prezentate, de o parte 
și de alta, oferă posibilftatoa unui 
acord acceptabil pentru ambele 
părți.

Acțiunea constantă a condu
cătorului partidului și «tatălui nos
tru pentru rezolvarea gravelor pro
bleme din sfera relațiilor economice 
internaționale, pentni așezarea ra
porturilor dintre state și in acest 
domeniu pe baze echitabile și-a 
găsit reflectarea in paginile ziare
lor mexicane ..EXCELSIOR" și 
„EL DIA". Cele două publicații 
subliniază că președintele Româ
niei propune anularea datoriei țări
lor sărace, o reducere a datoriilor 
pentru un alt grup de țări, dimi
nuarea substanțială a dobinzilor și 
anularea acelei părți din datorii 
care este rezultatul dobinzilor ex
cesiv de mari. Trebuie să se gă
sească soluții radicale pentru re
zolvarea problemelor datoriei țări
lor In «urs de dezvoltare, pentru 
realizarea unui nou sistem finan
ciar mondial, in eare țările in curs 
de dezvoltare să aibă un cuvlnt 
mai important de spu*  — relevă 
cele două ziare mexicane, eitind 
cuvintele președintelui României.

Ziarele, posturile de radio și tele
viziune de peste hotare continuă să 
facă In același timp, ample refe
riri Ia realizările poporului nostru 
In edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

într-un reportaj, riaruî sovietic 
„PRAVDA" reliefează activitatea 
constructorilor românt de nave, as
pecte din efortul consacrat îmbu
nătățirii calității produselor pe care 
le realizează, oprindu-»e asupra 
preocupărilor în acest sens ale co
lectivului Șantierului naval din Ol-

tenița. Sub deviza „Nave de bună 
calitate și livrate la termen", con
structorii din Oltenița asigură creș
terea prestigiului întreprinderii lor 
-- scrie ziarul sovietic, referindu-se 
la acțiunea de introducere în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii românești și 
mondiale. Autorul reportajului 
subliniază. In încheiere, calitatea 
înaltă, promptitudinea cu care se 
respectă termenele de livrare în 
cadrul contractelor încheiate cu 
parteneri sovietici.

O amplă corespondență apărută 
în paginile săptămlnalului polonez 
„PRZEKROJ" este consacrată con
struirii Canalului Dunăre — Marea 
Neagră. După ce prezintă avantaje
le «ferite de noua cale navigabilă, 
amploarea lucrărilor de construcție, 
autorul corespondenței proiectează 
imaginea oferită astăzi de Cernavo- • 
dă, unde stau alături marele pod 
peste Dunăre ridicat la sfirșitul 
secolului trecut și construcțiile noi 
ale canalului și unde „poți admira 
două epoci ilustrate de capodopere 
inginerești".

Un supliment special consacrat 
țării noastre, personalității pre
ședintelui Nicolae Ceaușeseu a apă
rut în revista indiană „FAIR 
IDEA". Subliniind că în anii con
strucției socialiste România s-a 
dezvoltat impetuos pe plan social 
și economic, transformîndu-se în- 
tr-e țară industrial-agrară cu o in
dustrie modernă și o agricultură 
avansată, revista amintește de cu- 
vfntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu Ia cel de-al 
XII-lea Congres al partidului, pre- 
zentînd un amplu tablou al dezvol
tării actuale a țării. „în prezent, 
sote revista, industria României se 
situează, în ce privește ritmul de 
dezvoltare, printre cele mai dina
mice din lume". De asemenea, este 
făcută, prin numeroase date, o pre
zentare a dezvoltării agriculturii 
românești.

„Realizările obținute în anii con
strucției socialiste 
— arată -Fair 
Idoe» — constitu
ie o mărturie gră
itoare a preocupă
rii permanente a 
statului român de 
a crea toate con
dițiile pentru 
creșterea bună
stării poporului 
și îmbunătățirea 
calității vieții".

Un alt capi-1 
toi este consacrat 
măsurilor luate 
1981—1985 pen- 
diferitelor sec- 

economice și so-

DAMASC 5 (Agerpres). — La Da
masc s-au încheiat lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-siriene de 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică. Protocolul sesiunii — pornind 
de la hotăririle și înțelegerile conve
nite cu prilejul intîlnirilor la nivel 
înalt — prevede întreprinderea de 
măsuri concrete pentru creșterea și 
diversificarea schimburilor comer
ciale bilaterale, precum șl realizarea 
unor acțiuni de cooperare economică, 
identificindu-so noi posibilități de in
tensificare a conlucrării româno-si

riene prin construirea de obiective 
economice în domeniul dezvoltării 
industriale, agricole șl energetice.

Protocolul a fost semnat de tova
rășul Gheorghe Oprea, prim vice- 
prlm-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române in comisie, 
și de Abdel Kader Kaddoura, vice- 
prim-ministru pentru problemele 
economice, președintele părții si
riene.

La semnare a fost prezent Grigore 
Comartin, ambasadorul României la 
Damasc.

Se extind schimburile comerciale și cooperarea 
tehnico-economică dintre România și Columbia

BOGOTA 5 (Agerpres). — La Bo
gota s-au desfășurat lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-columbiene de cooperare e- 
eonomică și tehnico-științifică.

Delegația română a fost condusă 
de loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, iar delega
ția columbiană de Rodrigo Marin 
Bernal, ministrul dezvoltării econo
mice.

în protocolul semnat la încheierea 
sesiunii se relevă satisfacția celor 
două părți pentru cursul ascendent 
al relațiilor economice româno-colum
biene. S-a exprimat, de asemenea, 
hotărirea ambelor părți de a acțio
na în continuare pentru dezvoltarea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale și a cooperării tehnico-econo- 
mice între cele două țări. în acest 
scop, protocolul prevede o serie de

acțiuni și obiective, care să conducă 
la intensificarea și lărgirea raportu
rilor economice bilaterale.

★
Președintele Republicii Columbia, 

Belisarlo Betancour Cuartas, l-a 
primit pe ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, președintele 
părții române în Comisia mixtă, 
loan Avram.

Ministrul român a avut convorbiri, 
totodată, cu Augusto Ramirez O- 
campo, primarul general al Bogotei, 
Hernan Beltz Peralta, ministrul lu
crărilor publice, Laura Ochoa de 
Andila, ministrul interimar al rela
țiilor externe, Cecilia Lopez de Ro- 
driguez, ministrul interimar al agri
culturii, cu alte oficialități și repre
zentanți ai sectorului particular din 
Columbia.

Vizita delegației U.T.C. in HP. Chineză
BEIJING 5 (Agerpres). — Delega

ția Uniunii Tineretului Comunist, 
condulsă de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care întreprinde o vizită pen
tru schimb de experiență în R. P. 
Chineză, la invitația Ligii Tineretului 
Comunist Chinez, a avut discuții cu 
cadre de tineret și a vizitat obiec
tive economice, de învățămînt și so- 
cial-culturale din provinciile Jiansu 
și Guangdong din aoeastă țară.

Cu acest prilej, s-a realizat un am

plu schimb de experiență asupra 
preocupărilor organizațiilor de tine
ret privind antrenarea tineretului din 
cele două țări la înfăptuirea obiecti
velor de dezvoltare economico-socia- 
lă. educarea și formarea multilaterală 
a tinerilor.

A fo6t relevată evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare bilaterală 
dintre U.T.C. și L.T.C., care se dez
voltă pe baza înțelegerilor convenite 
la cel mai înalt nivel între Partidul 
Comunist Român și P. C. Chinez.

Condamnare a „referendumului" 
asupra așa-zisei reforme constituționale 

din Africa de Sud

în cincinalul 
tru dezvoltarea 
toare ale vieții 
eiale ale țării.

Totodată, revista indiană eviden
țiază caracterul ferm eu care se 
transpune în viață, in întreaga 
această activitate, principiul dezvol
tării democratice, al justiției so
ciale, subliniind faptul că se asi
gură o dezvoltare echilibrată, ba
zată pe „o etică autentică a creș
terii economice".

Ample spații au fost, acordate 
României, activității președintelui 
Nicolae Ceaușeseu și de publicația 
„SUNDAY TIMES", din Singapore, 
în ultimii 18 ani — arată săptă- 
mtnalul , . " ' ' _
Ceaușeseu a asigurat României o 
conducere clarvăzătoare. în această 
perioadă, ' ......
mân, sub conducerea ’ președintelui 
său, s-au soldat cu succese imnre- 
sionante In dezvoltarea industriei, 
agriculturii, transporturilor, cultu
rii, științei, tehnologiei, educației 
și in alte domenii, realizindu-se 
noi progrese pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Slnt prezentate pe larg, în con
tinuare, principiile care călăuzesc 
politica noastră externă, o politică 
activă care vizează dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
eu toate țările lumii. România și 
președintele Nicolae Ceaușeseu ma
nifestă o profundă preocupare 
față de situația serioasă existentă 
astăzi în viața internațională — 
arată „Sunday Times", informin'! 
despre acțiunile ferme, perseve
rente ale țării noastre și președin
telui ei pentru oprirea înrăutățirii 
situației internaționale, pentru 
pace, destindere și conlucrare, 
pentru încetarea cursei iraționale 
a Înarmărilor. România militează 
energic pentru realizarea dezar
mării nucleare și este convinsă de 
posibilitatea reglementării dife
rendelor dintre națiuni prin mij
loace pașnice — subliniază publi
cația respectivă.

într-o emisiune specială dedi
cată tării noastre de TELEVIZIU- 

■ NEA DIN ANGOLA, regăsim ace
eași apreciere deosebită Ia 
realizărilor poporului nostru 
sector de importanță vitală 
progresul general al țării, 
industriei. Postul de televiziune 
angolez a reluat secvențe din tim
pul prezentării de către conducă
torul partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a Ra
portului la Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, 
oferind apoi telespectatorilor date 
semnificative privind ritmurile 
înalte de creștere atinse în dife
rite ramuri — sectoare ca metalur
gia, petrochimia, transporturile și 
construcțiile navale.

O secvență a acțiunii ferme a 
poporului nostru pentru apărarea 
păcii, a vieții — ca răspuns la mo
bilizatoarele chemări ale tovară
șului Nicolae Ceaușeseu, la Apelul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — este redată 
de cotidianul vest-german „SOD- 
DEUTSCHE ZEITUNG", care rela
tează despre una din adunările 
pentru pace desfășurate în capi
tala țării noastre. După ce subli
niază că miile de participant! și-au 
exprimat voința „de a trăi în 
pace, în spirit de înțelegere ală
turi de toți oamenii din lume", 
ziarul informează că au fost adre
sate mesaje Națiunilor Unite și 
scrisori ambasadelor Uniunii So
vietice și S.U.A., ambasadelor tu
turor statelor europene, în care se 
lansează chemarea de a se între
prinde acțiuni pentru curmarea 
cursei înarmărilor, pentru înfăp
tuirea dezarmării și asigurarea 
păcii.

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane a con
damnat „referendumul" organizat 
asupra așa-zisei reforme constituțio
nale din Republica Sud-Africană. 
într-o declarație dată publicității la 
sediul din Addis Abeba al O.U.Â., se 
subliniază că așa-zisa reformă — 
care promite unele false drepturi 
locuitorilor metiși și indieni, dar care 
neagă total orice drepturi politice 
pentru populația de culoare majori

tară reprezentînd peste 70 la sută din 
populația țării — este destinată să 
înșele opinia publică internațională. 
„Referendumul, subliniază de
clarația, nu este decit o farsă menită 
să perpetueze sistemul rasismului 
instituționalizat". „O.U.A. așteaptă 
ca indienii și metișii din R.S.A. să 
recunoască acest lucru elementar și 
să respingă așa-zisa reformă pentru 
faptul că ea este o insultă calculată".

O încercare de consolidare a politicii rasiste

președintele Nicolae

eforturile poporului ro-

LONDRA 5 (Agerpres). — Inter
naționala Socialistă a dat publicității 
la Londra o declarație, semnată de 
președintele organizației. Willy 
Brandt, în care condamnă noile 
așa-zise prevederi constituționale, 
adoptate în Republica Sud-Afrioană, 
calificîndu-le drept o încercare de

consolidare „a politicii rasiste, de 
supremația a minorității albe și de 
oprimare a majorității de culoare", 
în declarație se exprimă protestul 
pentru continuarea „violării institu- 
ționalizate a drepturilor umane ale 
populației de culoare din Africa de 
Sud".

adresa 
intr-un 
pentru 
cel al

(Agerpres)^

Adunarea festivă de la Moscova 
consacrată celei de-a 66-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
MOSCOVA 5. — Trimisul Ager

pres, Mihai Fabian, transmite : La 
5 noiembrie, la Palatul Congreselor 
din Kremlin a avut loc adunarea fes
tivă consacrată celei de-a 66-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

în prezidiu au luat loc conducători 
ai partidului și statului sovietic, ve
terani ai partidului comunist, frun
tași în producție din Moscova și re
giunea Moscova, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri ai armatei 
sovietice.

Grigori Romanov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a prezentat un raport în care

a evidențiat succesele obținute da 
U.R.S.S. în dezvoltarea social-econo- 
mică în anii drf după revoluție, ma
rile realizări în activitatea de con
strucție a societății comuniste. Ra
portul a relevat, totodată, hotărirea 
cu care oamenii sovietici acționează 
pentru realizarea sarcinilor trasate 
de Congresul al XXVI-lea al P.C.U.S.

Un capitol al raportului s-a referit 
la direcțiile principale ale politicii 
externe a U.R.S.S.

Adunări festive consacrate eveni
mentului sărbătorit au avut loc in 
capitalele republicilor unionale, pre
cum și în alte orașe din Uniunea 
Sovietică.

ROMA: începerea lucrărilor 
Conferinței generale a F. A. O.

ROMA 5 (Agerpres). — La Roma 
au început lucrările celei de-a 
XXII-a Conferințe generale a Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură (F.A.O.), 
care va examina problemele agricul
turii și alimentației pe plan mon
dial, în condițiile in care o mare

parte a populației din țări în curs 
de dezvoltare din Asia, Africa și 
America Latină suferă de foamete și 
malnutriți.e.

La lucrările . conferinței participă 
delegații din oale 150 de state mem
bre ale organizației, intre care și 
România.

Danemarca cere convocarea Consiliului ministerial 
al N.A.T.O. în problema amplasării noiior rachete 

cu rază medie de acțiune
COPENHAGA 5 (Agerpres). — 

Guvernul Danemarcei a adresat o- 
ficial partenerilor săi din N.A.T.O. 
apelul de a convoca o sesiune ex
traordinară a Consiliului ministe
rial al Alianței Atlantice, consacra
tă problemei amplasării în Europa 
occidentală de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune. Ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei, Uffe Ellemann-Jen- 
sen, a transmis mesaje in acest sens

tuturor statelor participante Ia 
N.A.T.O.

Măsura a fost luată după adop
tarea. în parlamentul danez, a unei 
moțiuni prin caro se cere guvernu
lui să întreprindă acțiuni in direc
ția amînăfii înfăptuirii planurilor 
N.A.T.O. de desfășurare, pe terito
riul a cinci state vest-europene, a 
noilor rachete nucleare americane, 
pentru realizarea unei Europe lip
site de arme nucleare.
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ALEGERE. Mohamed Kamel 
Leila a fost ales simbătă președin
tele Adunării Poporului a R. A. 
Egipt (parlamentul) pentru noua le
gislatură, informează agenția 
M.E.N. Parlamentul s-a întrunit 
sub conducerea președintelui Hosni 
Mubarak, adaugă agenția.

DOCUMENT MULTIPARTTDAR 
TN FAVOAREA NOILOR AUTO
RITĂȚI CIVILE ARGENTINIENE. 
în capitala Argentinei a fost dată 
publicității „Carta Democratică", 
document șemnat de toate forma
țiunile politice care fac parte din 
alianța democratică „Multipartida- 
ria" și prin care acestea se anga
jează să sprijine noile autorități ci
vile ale administrației de stat — 
alese prin votul popular de la 30 
octombrie 
democratizare a vieții interne ar
gentinieni.

OPOZIȚIA BOICOTEAZĂ LU
CRĂRILE DIETEI JAPONEZE. 

. Partidul Liberal-Democrat, de gu- 
vernămint, din.Japonia, a hotărît 
să amine sesiunea specială a parla
mentului, convocată pentru vineri 
In vederea aprobării unei legi asu
pra impozitelor, sesiune pe care

in eforturile lor de

Ipartidele de opoziție amenințaseră 
că o vor boicota, relatează agențiile 
Reuter și A.P. Disputa dintre 
P.L.D. și partidele de opoziție a 
luat o turnură dramatică, datorită 
cererii opoziției de a se organiza o 
dezbatere în legătură cu prezența in 
Dietă a fostului prlm-mlnistru li
beral-democrat Kakuei Tanaka. 
Acesta a fost condamnat luna tre
cută de un tribunal din Tokio sub 
acuzația de a fi primit mită de la 
compania aeronautică americană 
„Lockheed". De atunci, opoziția a 
continuat să boicoteze lucrările 
Dietei.

DUPĂ PATRU ANI DE SECETA, 
INUNDAȚII IN SUDUL SPANIEt. 
După o lungă perioadă de secetă 
excesivă (aproximativ patru ani), 
in sudul Spaniei s-au înregistrat in 
ultimele 24 de ore ploi torențiale, 
prorocind inundații ți victime ome
nești, informează agenția United 
Press International. Peste 100 de 
persoane din localitatea Huelva au 
fost evacuate, tar 20 de școli pri
mare au fost închise. Apărarea ci
vilă, poliția, pompierii și membrii
Crucii Roșii din Huelva se află in I 
store de alarmă.
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Un eveniment de amplă semnificație pentru dezvoltarea 
relațiilor de trainică prietenie și colaborare româno-iugoslavă

O nouă și importantă filă a fost 
înscrisă in cronica legăturilor tradi
ționale de bună vecinătate, do sti
mă și fructuoasă colaborare dintre 
România și Iugoslavia : aceasta este, 
exprimată sintetic, concluzia dialo
gului la nivel Înalt româno-iu- 
goslav, prilejuit de vizita pe care a 
efectuat-o în țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae Ceaușeseu și 
a tovarășei Elena Ceaușeseu, to
varășul Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, împreună cu to
varășa Ștefița Șpiliak.

Ca buni vecini, cărora dezvoltarea 
istorică le-a îngemănat destinele și 
aspirațiile, ca popoare ce înaintează 
spre aceleași idealuri și teluri fun
damentale. poporul român și po
poarele Iugoslaviei au fost și sint, 
în mod firesc, animate de dorința de 
a întări necontenit legăturile de prie
tenie si solidaritate, de a conlucra 
strins atît în opera de edificare a 
socialismului, cit ?i in promovarea 
marilor deziderate de pace, dezarma
re și progres ale popoarelor de pre
tutindeni. Un rol deosebit în dezvol
tarea tot mai puternică a relațiilor 
româno-iugoslave l-au avut, așa 
cum s-a subliniat șl în cursul actua
lei vizite, multiplele întllniri dintre 
președintele Nicolae Ceaușeseu și 
președintele Iosip Broz Tito, sub im
pulsul cărora colaborarea multilate
rală dintre cele două țări s-a amplifi
cat și diversificat an de ân, noul 
dialog la nivel înalt, ca și celelalte 
care au avut loc după dispariția pre
ședintelui iugoslav, demonstrind 
continuitatea unei practici ce și-a 
dovedit cu prisosință rodnicia.

Desfășurate în ambianța de caldă 
prietenie și înțelegere deplină ce a 
caracterizat întotdeauna dialogul la 
nivel înalt româno-iugoslav, noua în- 
tilnire, convorbirile ce au avut loc au 
adăugat la rodnicul bilanț al colabo
rării noastre noi înțelegeri si hotărîri 
de amplă semnificație, menite să 
pună mai bine in valoare posibilită
țile existente, să ridice pe noi trepte 
de dezvoltare legăturile dintre cele 
două țări. „Continuind frumoasa 
tradiție a intîlnirilor româno-iu
goslave la nivel înalt — arăta in 
acest sens tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu — vizita pe care o faceți 
constituie o ilustrare a bunelor rela
ții dintre țările, partidele și po
poarele noastre, a dorinței comune 
de a le asigura, în continuare, un 
cadru tot mai larg. Noi apreciem că 
există mari posibilități pentru ca, 
prin eforturi comune, relațiile româ
no-iugoslave să cunoască o dezvoltare

și mai puternică, in toate domeniile, 
în folosul deplin al țărilor și po
poarelor noastre. Dorim ca aceste 
relații să constituie, in toate privin
țele, un exemplu de raporturi intre 
țări socialiste vecine, care colabo
rează și cooperează multilateral, in
tr-un spirit de deplină egalitate, de 
stimă și respect reciproc, pentru edi
ficarea noii orînduiri și făurirea unei 
vieți libere, independente și fericite 
pentru popoarele lor". La rindul său, 
tovarășul Mika Șpiliak sublinia : 
„Desigur, noi nu am epuizat încă 
toate posibilitățile, toate potenția
lele reale de care dispunem în dome
niul colaborării. Acest lucru l-am 
constatat și astăzi in cursul convor
birilor noastre. Dispunem de o expe
riență bogată ciștigată prin muncă 
comună și o putem aplica și mai bine 
in toate domeniile colaborării noas
tre — politic, de partid, economic, 
tehnic, cultural, in zona de frontieră 
și altele. Cu alte cuvinte, ca țări ve
cine, Iugoslavia și România întru
nesc toate condițiile pentru a sc 
bucura intr-o măsură și mai mare de 
binefacerile comunicării directe, ale 
schimbului de experiență și de cu
noștințe".

Schimbul de păreri prilejuit de 
noua intilnire de la București a scos 
in evidență concluzii de o deosebită 
însemnătate politică, sintetizate în 
DECLARAȚIA COMUNA, ce poartă 
semnăturile celor doi președinți. O 
primă concluzie reliefată in Declara
ția comună se referă la faptul că 
„dezvoltarea permanentă și stabilă a 
relațiilor româno-iugoslave și a co
laborării multilaterale de bună veci
nătate constituie rezultatul aplicării 
și respectării consecvente a princi
piilor independentei, suveranității și 
integrității teritoriale, egalității in 
drepturi, respectului și avantajului 
reciproc, neamestecului în treburile 
interne". Experiența României și Iu
goslaviei confirmă cu putere însem
nătatea istorică a respectării con
secvente între toate țările lumii, și 
cu atit mai mult intre țările socia
liste. a acestor principii, care repre
zintă cheia de boltă a unor relații 
internaționale sănătoase, în deolin 
consens cu cerințele păcii, colaboră
rii și înțelegerii.

Satisfacția exprimată în cursul 
convorbirilor pentru evoluția rela
țiilor de strlnsă colaborare dintre 
cele două țări șl popoare își are 
profunde temeiuri materiale. Conclu
dente ilustrări ale rodniciei colabo
rării româno-iugoslave le constituie 
sistemele hidroenergetice și de navi
gație Porțile de Fier I și Porțile de 
Fier II ; se află, totodată, in curs de

aplicare o serie de măsuri menite să 
ducă la finalizarea de noi acțiuni de 
colaborare și cooperare în variate 
ramuri ale economiei, îndeosebi in 
domeniile energeticii, valorificării de 
materii prime, industriei . construc
țiilor de mașini și celei chimice, 
transporturilor și telecomunicațiilor 
etc. După cum s-a subliniat și cu 
prilejul noii întîlniri la nivel inalt de 
la București, potențialul economic al 
celor două țări, cerințele dezvoltării 
lor reprezintă premisele favorabile 
ale intensificării în continuare a co
laborării, sporirii volumului. schim
burilor comerciale in ambele sensuri, 
extinderii cooperării în producție. în 
acest sens au fost indicate o serie 
de noi domenii de cooperare, inclu
siv a cooperării tehnico-știlnțifice, 
precum și colaborării în domeniile 
științei, culturii, invățămintului etc. 
in scopul mai bunei cunoașteri și 
apropieri dintre cele două țări și po
poare.

în cadrul dialogului la nivel inalt 
un loc central l-a ocupat examinarea 
aprofundată a unor aspecte esențiale 
ale actualității politice internaționa
le. relevindu-se și de această dată 
identitatea sau apropierea punctelor 
de vedere în problemele discutate. 
Are, desigur, o mare semnificație 
faptul că în actualele condiții de în
răutățire periculoasă a situației po
litice din lume, de ascuțire a contra
dicțiilor in toate domeniile relațiilor 
internaționale. România și Iugoslavia 
și-au reafirmat hotărirea de a întări 
colaborarea pe pian internațional, 
pentru soluționarea in interesul păcii 
și securității tuturor statelor și po
poarelor a problemelor complexe cu 
care este confruntată omenirea.

în mod firesc, în cadrul schimbului 
de păreri în problemele vieții inter
naționale, o mare atenție a fost acor
dată situației din Europa, continent 
unde se află concentrate cea mai 
mare cantitate de trupe și arme, in
clusiv arme racheto-nucleare, ceea ce 
amenință nemijlocit pacea și secu
ritatea întregii lumi. Tocmai de aceea 
dialogul la nivel înalt a pus in evi
dență necesitatea imperioasă de a 
se pune canat cursei înarmărilor. în 
special a înarmărilor nucleare pe 
continent, a încetării amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiune 
in Europa, a trecerii la retragerea și 
distrugerea celor existente și, în ge
neral, la lichidarea tuturor armelor 
nucleare. în această privință Româ
nia și Iugoslavia împărtășesc părerea 
că este posibil prin noi eforturi, prin 
tratative, desfășurate intr-un spirit 
de conlucrare și compromis să se 
ajungă la un acord corespunzător.

Ca țări care au militat și militează 
statornic pentru înfăptuirea secu
rității și dezvoltarea cooperării in 
Europa, România și Iugoslavia salută 
cu satisfacție rezultatele cu care s-a 
încheiat reuniunea de la Madrid, 
realizarea de înțelegeri .pentru con
vocarea Conferinței pentru măsuri de 
încredere și de securitate și pentru 
dezarmare în Europa, și pentru asi
gurarea continuității procesului ini
țiat la Helsinki, prin organizarea de 
noi reuniuni general-europene. •

Și de această dată dialogul româ
no-iugoslav a evidențiat însemnăta
tea acordată de cele două țări dez
voltării relațiilor bilaterale și multi
laterale dintre țările balcanice, pen
tru transformarea acestei regiuni in
tr-o zonă a păcii și bunel vecinătăți, 
fără arme nucleare și baze militare 
străine. Fără îndoială că o importan
ță deosebită in acest sens ar avea 
organizarea unei intilniri la nivel 
înalt a tuturor statelor din zonă, cu 
scopul de a se acționa împreună in 
realizarea dorinței popoarelor balca
nice de a trăi in colaborare și pace, 
în același timp este necesar — așa 
cum s-a evidențiat in cursul schim
burilor de vederi de la București — 
ca astfel de zone ale păcii și colabo
rării, lipsite de arme nucleare, să fie 

• create nu numai in Balcani, ci și in 
Marea Mediterană, în alte părți ale 
continentului european și chiar in 
întreaga Europă.

Dialogul la nivel inalt a pus în re
lief, totodată, importanța pe care o 
au, în condițiile agravării continue a 
situației economice din lume și a 
decalajelor dintre state, acțiunile în
dreptate spre reluarea procesului de 
dezvoltare a țărilor în curs de dez
voltare, spre făurirea unei noi ordini 
economice internaționale. în acest 
context a fost încă o dată subliniată 
necesitatea trecerii cit mai urgent po
sibil la relansarea procesului nego
cierilor globale in cadrul O.N.U. și 
a traducerii in viată a noii strategii 
internaționale de dezvoltare in cadrul 
celui de-al treilea deceniu pentru 
dezvoltare.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
fructuoase ale noului dialog Ia nivel 
înalt româno-iugoslav, comuniștii, 
întregul nostru popor își exprimă 
convingerea că ele vor servi la dez
voltarea continuă a prieteniei și co
laborării multilaterale dintre cele 
două țări, constituind, totodată, o 
contribuție de preț la cauza generală 
a socialismului, securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Radu BOGDAN


