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POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Bună organizare, răspundere și disciplină pentru a asigura 
FUNCȚIONAREA termocentralelor 

LA CAPACITATEA PLANIFICATĂ
Sînt cunoscute măsurile adoptate 

de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în ședința din 17 
octombrie a.c., în vederea îmbună
tățirii radicale: a întregii activități 
din sectorul energetic, domeniu de 
maximă importanță pentru econo
mia națională. Aceste măsuri au 
fost luate cu scopul esențial de a 
asigura o organizare și răspundere 
exemplare, desfășurarea ireproșa
bilă a muncii într-un sector de în
semnătate primordială, de a cărui 
activitate depind' realizarea în cele 
mai bune - condiții a sarcinilor de 
plan, satisfacerea corespunzătoare 
a cerințelor de energie electrică. 
An de an. partidul și statul nostru 
au făcut eforturi considerabile, in
vestind însemnate fonduri pentru 
crearea și dezvoltarea sistemului 
energetic national. în concordanță 
cu ritmurile înalte de creștere eco- 
nomico-socială a țării. Așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
dispunem de importante capacități 
energetice, însă acestea' trebuie să 
funcționeze la puterea planificată. 
Pornind de la această imperioasă 
cerință, în unitățile energetice, au 
fost adoptate o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice menite să spo
rească producția de energie electri
că a centralelor. îndeosebi a celor 
funcționind pe cărbune.

Examinind cu înaltă exigentă 
neajunsurile, colectivele de oameni 
ai muncii din toate unitățile ener
getice, sub conducerea organizații
lor de partid, au tfeciit neîhtîrzțaț 
la îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. Desigur, acțiunile 
avute în vedere pentru creșterea 
producției de energie electrică cu
prind o sferă largă de probleme, 
dintre care unele au putut fi solu
ționate într-un termen scurt, altele 
necesitînd o perioadă de timp mai

mare. La fiecare obiectiv energetic 
au fost întocmite ample programe 
de măsuri cu termene și responsa
bilități precise. în strinsă concor
dantă cu condițiile specifice fiecă
rei unități.

în ultimele săptămîni. pe ansam
blu, se constată o creștere a pu
terii disponibile în sistemul ener
getic național. în centralele pe bază 
de hidrocarburi a sporit capacita
tea de producție, dar nu este încă 
atins nivelul planificat. Iată de ce. 
în aceste unități trebuie finalizate 
cit mai repede. în condiții de bună 
calitate, lucrările de reparații cu
rente. Avem în vedere. îndeosebi, 
centralele București-Sud, Borzești 
și Brăila. Atingerea valorii produc
ției stabilite pentru acest tip de 
termocentrale este condiționată și 
de funcționarea la puterea progra
mată a centralelor electrice apar- 
tinind altor ministere — chimiei, 
industriei petrochimice, metalurgiei 
ș.a. De asemenea, trebuie mențio
nată necesitatea exploatării la pa
rametri maximi a tuturor agrega
telor energetice funcționind pe 
hidrocarburi, cu încadrarea strictă 
în normele de consum specifice de 
combustibil.

Desigur, potrivit sarcinilor stabi
lite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. cea mai puterni
că concentrare de forțe, acțiunile 
cele mai deosebite trebuie între- 
prinse în termocentralele pe căr
bune. Este pozitiv faptul că in une
le centrale — Oradea, Onești, Min- 
tia-Deva ș.a. — prin finalfzarea cu 
multă răspundere a programelor de 
măsuri prevăzute, prin'întărirea'or
dinii, și disciplinei, prin exploatarea 
rațională a agregatelor, s-a asigu
rat în ultimul timp o creștere a 
producției de energie electrică. To
tuși, în alte termocentrale — Ro- 
vinari, Turceni. Doicești și Giurgiu 
— nu s-au atins puterile planificate

și, tocmai de aceea, se Impune ca 
deopotrivă proiectanții, furnizorii 
de piese de schimb, antreprizele de 
reparații să-și concentreze forțele, 
alături de specialiștii și muncitorii 
din aceste unități, pentru a asigura 
toate condițiile tehnice, materiale 
și organizatorice menite să contri
buie Ia sporirea producției de ener
gie electrică. în unitățile mențio
nate continuă să se manifeste nea
junsuri in exploatarea instalații
lor, ceea ce determină întreruperi 
în funcționarea unor capacități e- 
nergetice. Iată de ce organizațiile 
de partid trebuie să acționeze cu 
mai multă fermitate, prin măsuri 
specifice pe planul muncii politico- 
educative. cultivînd in rindul mun
citorilor și specialiștilor spiritul de 
exigentă în muncă, atitudinea res
ponsabilă, convingerea că de buna 
funcționare a fiecărei unităti ener
getice depinde livrarea ritmică a 
energiei electrice atît de necesare 
întregii economii naționale pentru 
desfășurarea normală a activității.

Totodată, unitățile miniere trebu
ie să manifeste o grijă sporită față 
de calitatea cărbunelui. Se consta
tă, din păcate, că diminuarea pu
terii disponibile se datorează in 
bună parte și calității necorespun
zătoare a cărbunelui livrat îndeo
sebi din unitățile miniere din ba
zinele Motru și Rovinari.

Este limpede că pentru solutio
narea problemelor din domeniul 
energetic se impune o strinsă con
lucrare între lucrătorii din centra
lele electrice și. cei din alte sec
toare .ale economiei „naționale, care 
sint chemați să contribuie la asi
gurarea tuturor condițiilor materia
le necesare desfășurării normale a 
activității din sistemul energetic 
național.

Ion LAZĂR

Executarea arăturilor adinei de toamnă la C.A.P. Chiscani, județul Brăila
Foto : Corneliu II'RIM

ARĂTURILE ADÎNCI
DE TOAMNĂ

-încheiate fără întîrziere 
pe toate suprafețele!

Fină în seara zilei de 10 noiembrie, potrivit datelor furni
zate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au fost 
efectuate arături adînci de toamnă pe 60 la sută din su
prafața prevăzută. In unele județe, realizările la executarea 
acestei lucrări se situează mult sub posibilități. Ploile din 
săptămîna trecută, care au cuprins cea mai mare parte a 
țării, au umezit stratul arabil, astfel incit terenul se ară mai 
ușor. Avînd in vedere că timpul este înaintat, se impune ca 
în această săptămînă să fie depuse eforturi susținute pentru 
a se încheia arăturile adînci de toamnă pe toate suprafețele, 
în toate unitățile agricole.

ÎN PAGINA A ll-A : relatări ale corespondenților noștri privind efec
tuarea arămurilor adinei de toamnă in județele Botoșani și Satu Mare.
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IAȘIProducție fizică peste prevederi
Desfășurind larg întrecerea so

cialistă pentru realizarea și depă
șirea tuturor indicatorilor de plan 
pe anul în curs și pe întregul cin
cinal. tot mai multe colective din 
industria județului Iași raportează 
rezultate deosebite in producție. 
Astfel, la producția fizică s-au ob
ținut, peste planul la zi, însemnate 
depășiri la țevi sudate și profile din

otel formate la rece, la antibiotice, 
la produse de mecanică fina și op
tică. la utilaje pentru construcții și 
lucrări de drumuri și altele. Prin
tre colectivele fruntașe se înscriu 
cele de la întreprinderea metalur
gică și întreprinderea mecanică 
„Nicolina", din Iași. întreprinderea 
de scule și accesorii speciale și de 
trâductoare și regulatoare directe 
din Pașcani. (Manole Corcaci).
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Privim de la înălțimea 
barajului hidrocentralei de 
la Arcești zbuciumul ape
lor scăpate din deversor. în 
spatele nostru — marele 
lac de acumulare în care 
undele Oltului, strînse 
între taluzuri impunătoare, 
par să dormiteze. Oltul să 
dormiteze ? Iată ceva care 
nu-i poate fi caracteristic. 
Sau... nu-i era ! Readucem, 
din amintire, imaginea lui 
de acum cițiva ani, drumul 
lud vijelios printre dealuri 
și apoi prin cîmpia oltea
nă, înspre Dunăre. Prin 
aceste locuri albia i se lăr
gea impresionant, lăsîn- 
du-1 să se despletească în 
cite două și trei fire năbă
dăioase, cînd năvălind 
peste maluri, cînd strîngîn- 
du-se, sinuos, după cum îi 
era voia, după cum se 
arăta a fi și anotimpul — 
cu ploi multe, cu zăpezi 
topite și transformate in 
torente repezite din munte 
sau cu uscăciuni văratice, 
care-1 secau de puteri. 
Oltul acela nu mai este 1 
Oltul de acum coboară din 
munte pe mărețe trepte de 
beton durate de îndrăznea
la și inteligenta constructo
rilor, invirtind turbinele 
cascadei de hidrocentrale, 
pînă aici, la umărul Slati
nei. Fiecare hidrocentrală, 
cu lacul ei de acumulare 
— oglinzi de apă bine gos
podărite, în teritorii strict 
delimitate, interzieîndu-i 
rîului, altădată rebel, „rai
durile" devastatoare.

tării, hidrocentrală Stre- 
jeștilor ; privim in josul 
riului și deslușim străluci
rea Iacului hidrocentralei 
Slatina. Lacurile de aici 
sint minunate daruri de 
sănătate și putere făcute 
orașului aluminiului româ
nesc, care-și ridică moder- 
nele-i zidiri pastelate pe 
țărmurile din stingă.

— Nu se putea ca Oltul 
să nu-și îmbrace straie noi 
la întîlhirea cu noua Sla-

Slatinei. Disciplinat și tăcut 
și nevăzut, el urcă pla
toul...

— Platoul pe care, în 
trecut, îl asalta la fiecare 
viitură.

— Pînă acolo nu a putut 
ajunge el niaiodată. Dar 
partea din vale a orașului 
era de multe ori pustiită 
de ape. S-a terminat cu 
acest joc, ca să-i spunem 
așa. Bulevardele de acum 
ale Slatinei — știați că

cuvine, devenind un mun
citor disciplinat, de prima 
mină.

Nu se poate să nu-i dăm 
dreptate maistrului — Ol
tul este un muncitor de 
prima mină ! La Strejești 
produce 50 de megawați, la 
Arcești — 38 de megawați, 
la hidrocentrala Slatinei — 
26 de megawați, toată a- 
ceastă energie adăugîn- 
du-se energiei furnizate de 
hidrocentralele aflate în

Oltul - de la Slatina în jos

în preajma Slatinei sînt 
trei hidrocentrale — Stre- 
jești, Arcești și Slatina. 
Privim de pe barajul Ar- 
ceștilor în susul riului și
bănuim, în cețurile depăr

tină — ne spusese tovarășa 
inginer Elena Mitreanu, 
primarul municipiului. I 
s-au clădit alte albii și a 
fost strîns în chingile lacu
rilor de acumulare. Toată 
zona din fața orașului și 
din împrejurimi s-a trans
format, in fapt, într-un 
imens parc pe care-1 
putem numi și de agre
ment, după ce-i deslușim, 
mai întîi, cu de-amănun- 
tul rosturile practice : Ol
tul este, prin însăși exis
tența lui, izvor de energie. 
Și unde este energie se 
țese, fără îndoială, și fru
musețea. Vă veți convinge 
de lucrul acesta de cum 
veți păși în spațiul lui. Cu 
propriile-i forțe concentra
te în puternice pompe 
electrice. Oltul își trimite 
apoi un adevărat afluent 
subteran pe platoul pe care 
sint amplasate industriile 
moderne de aluminiu și de 
construcții de mașini ale

Slatina veche nu a avut 
niciodată un bulevard ? — 
coboară la malul Oltului ca 
la o oază de liniște.

Ne-am reamintit aceste 
spuse ale primăriței în cli
pele de contemplare a 
Oltului petrecute pe bara
jul de la Arcești. Dar Oltul 
— am socotit noi — nu 
este o oază de liniște decit 
aparent, pentru că, iată, 
aici, în turbinele Arceștilor, 
el își face bine simțită 
forța „mușchilor" săi. Des
pre această forță ne vor
bise, acolo, în adîncul cen
tralei, maistrul Radu Dră- 
guțan, omul care suprave
ghea „cursul" neîntrerupt 
al fluviului electric de 38 
de megawați furnizați sis
temului energetic national 
prin metamorfoza Oltului 
la Arcești.

— E un rîu bun — apre
cia maistrul. In anii aceș
tia a fost „educat" cum se

trepte, în sus, spre Rîm- 
nicu Vîlcea.

— Nu peste multă vreme 
se vor aprinde și luminile 
hidrocentralelor aflate acum 
în construcție la Ipotești, 
Drăgănești, Frunzaru, Ru- 
sănești, Izbiceni, fiecare cu 
4 grupuri de turbine rever
sibile a 13,5 megawați — 
ne informează inginerul 
Eugen Pena, directorul 
uzinei electrice din Slati
na, gazda noastră in uni
versul nou al Oltului. Vă 
amintiți că într-un cîntec 
popular i ce spunea : 
„Oltule, rîu blestemat !“. 
Și-o fi meritat denumirea 
în trecut, dar acum... Acum 
este cu totul alt rîu. un rîu 
cu un viitor exemplar.

— Un viitor exemplar ? 
Afirmația dumneavoastră 
este o metaforă ? Oltul 
are, deja, un prezent pe 
care-1 putem numi exem
plar prin întreaga lui ope
ră de reamenajare, înce-

pînd încă de la trecerea 
lui de Hășmașul Mare, 
locul izvoarelor, în Tran
silvania.

— Prezentul rîului, după 
mine, este. în curs de per
fecționare ; și nu numai 
după mine — ne dă replica 
interlocutorul nostru. A- 
minteam de cele 5 hidro
centrale aflate în curs de 
execuție în josul riului. 
Vor intra treptat în func
țiune, incepind de anul 
viitor, pînă în 1988. Turbi
nele lor reversibile — bulb, 
cum se mai numesc — vor 
lucra ziua, furnizind ener
gie electrică, iar noaptea 
vor readuce, în lacurile de 
acumulare, apa folosită, 
pentru o nouă trecere prin 
turbine. Un sistem com
plex de pompaj va contri
bui, alături de turbine, la 
scoaterea unui volum uriaș 
de apă din Dunăre. 
furnizîndu-1 modernelor 
amenajări de irigații, 
pentru fortificarea fertili
tății eîmpiei oltene. Cam 5 
Olturi se reîntorc spre iz
voare, transformîndu-i tra
seul, de la Slatina în jos, 
într-o cale navigabilă. Se 
lucrează intens la construc
ția ecluzelor din vecinăta
tea hidrocentralelor. Pe de 
altă parte, digurile Oltului 
navigabil — existente în 
mare parte, după cum se 
observă și de aici, de la 
înălțimea barajului Arcești 
— au o lungime totală de 
140 de kilometri, 70 pe o 
parte de mal, 70 pe cea
laltă parte. Zidurile lor 
merg în jos, pînă la stra-

Dionlsie ȘINCAN
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□
 întotdeauna conștiința oame

nilor s-a plămădit din reali
tățile unui anumit stadiu de 

dezvoitare a existenței, la lumina 
priorităților și problemelor epocii,, 

in spiritul timpului respectiv. 
Astăzi, existenta noastră este
profund marcată de un fenomen 
care ii influențează mereu mai
evident evoluția : știința. Sintem 
contemporanii unei uriașe revoluții 
științifice-tehnice, care îmbogățește 
necontenit cunoașterea umană cu 
noi și noi descoperiri. Rinei pe 
rind, fizica, chimia și, mai recent, 
biologia au cunoscut adevărate ex
plozii de descoperiri. De citva timp 
informatica și microelectronica 
unifică asemenea izbinzi, inaugu- 
rind ceea ce specialiștii au denu
mit a doua revoluție industrială, 
care modifică substanțial modelele 
de dezvoltare, pune în termeni noi 
factorii de progres ai lumii con
temporane.

în mod firesc, am spune, știința 
ocupă un loc tot mai central în 
cadrul conștiinței socialiste, cuceri
rile sale pătrund în țesătura fină 
a convingerilor noastre, modelea
ză profilul spiritual al contempo
ranilor. Noutatea este formată nu 
din strîngerea. repetăm, firească a 
legăturilor dintre știință si con
știință. din valorificarea într-o 
măsură mai mare a cuceririlor cu
noașterii contemporane în proce
sul educativ, de formare a oame
nilor. Noutatea de fond constă în 
faptul că fiecare societate caută 
să accelereze această comunicare, 
să asigure toate condițiile unei 
permanente osmoze între stiintă si 
conștiință, să adonte adevărate 
strategii caro că ontimizeze trans
ferul cuceririlor celor mai actuale 
ale cunoașterii umane în procesul 
de pregătire a oamenilor, de for
mare a universului lor spiritual. 
Urmărită consecvent de către toa
te națiunile lumii, o asemenea ce
rință este cu atit mai valabilă pen
tru noi, care ne propunem să edi
ficăm o societate nouă, cu oameni 
noi, pe baza celor mai noi cuceriri 
ale cunoașterii contemporane. 
Modelarea conștiinței socialiste în 
lumina progreselor științei de azi. 
pe baza sintetizării concluziilor 
degajate de acestea reprezintă o 
îndatorire fundamentală a activi
tății politico-educative.

„Efortul pentru însușirea noilor 
cuceriri ale minții omenești, pen
tru ridicarea nivelului de pregăti
re științifică și de cultură ge
nerală — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este astăzi 
una din trăsăturile distinctive ale 
omului înaintat, expresia adevă
ratului spirit de civilizație. Dacă 
aceasta este o necesitate aeneral- 
umană, cu atit mai pregnantă este 
ea in societatea noastră. Comunis
mul este doar chintesența cunoaș
terii, rodul marilor cuceriri ale 
științei și culturii, rezultatul acu
mulării șl sintetizării a tot ceea ce 
a creat mai de preț mintea 
omului". ' ■

Cerința subliniată de partid pri
vind intensificarea procesului de 
valorificare a cuceririlor cunoaște
rii contemporane in procesul for
mării conștiinței noi, revoluționa
re atestă sesizarea interdependen
tei strinse dintre factorii obiectivi 
si subiectivi în edificarea rjoii so
cietăți, a importanței mereu mai 
mari pe care o dețin omul si pre- 

i gătirea sa in înfăptuirea progra

melor de dezvoltare a patriei. 
Astăzi nu mai este suficient să 
spunem la modul general că proce
sul de formare a conștiinței so
cialiste trebuie orientat în lumina 
științei, ci a științei contemporane, 
a cuceririlor sale. Nu avem o con
știință in general, ci o conștiință 
concret istorică, cu un contii.it 
adecvat unei anume etape. Calita
tea și nivelul său. felul cum se 
achită de răspunderile care ii revin, 
depind in mod primordial de mo
dul în care tine pasul cu cerințele 
vremii, cu dinamica vieții sociale 
sub toate aspectele, descifrează 
direcțiile • dezvoltării, se angajează 
pentru a orienta eforturile în di
recția exigentelor viitorului. înfăp
tuirea programelor adoptate de 
Congresul al XIII-lea impuhe la 
fiecare nivel de organizare a socie
tății eforturi susținute și calificate 
de a repera mereu frontul înain
tat al progresului tehnico-științific. 
tocmai pentru a putea orienta mai 
clar potențialul de muncă al colec
tivelor, pentru a conferi noi ori
zonturi și noi perspective eforturi
lor constructive ale poporului. Or. 
acest lucru implică, in primul 
rind, cunoașterea fenomenelor și 
proceselor actuale, sesizarea ten
dințelor noi, sintetizarea< lor rapi
dă in concluzii și aprecieri menite 
să orienteze activitatea practică. O 
vreme s-a crezut că progresele 
științei contemporane se cer incor
porate prioritar în activitatea de 
producție, valorificarea lor in pro
cesul pregătirii oamenilor puțind 
să rămînă pe un plan secundar. 
Evoluția lucrurilor arată cît de 
nefirească este o asemenea depar
tajare de priorități. în spiritul in
dicațiilor conducerii partidului, 
cuceririle științei contemporane se 
cer valorificate deopotrivă în 
ambele planuri. Să ne gîndim, de 
pildă, ce repercusiuni negative ar 
putea avea alcătuirea unui curs 
universitar nu in lumina celor ma 
recente descoperiri ale științei, ci 
la nivelul cunoașterii de acum 10 
ani, să spunem. Acest lucru ar pro
duce din start un decalaj foarte 
greu recuperabil, pentru că însuși 
specialistul — adică cel format și 
chemat să ducă progresul cunoaș
terii mai departe — ar fi depășit 
de evoluția acesteia.

Cerința formulată de secretarul 
general al partidului de a se ac
ționa astfel îneît nivelul conștiin
ței să devanseze nivelul realizări
lor dobîndite in dezvoltarea bazei 
materiale are în vedere tocmai 
necesitatea ca oamenii să înțelea
gă mai bine evenimentele, exigen
tele dezvoltării economico-sociale, 
ale noului, să acționeze în deplină 
concordanță cu legitățile general 
obiective. Prima condiție a unei 
asemenea devansări este însușirea 
a tot ceea ce este realmente nou, 
înaintat, sesizarea din timp a ten
dințelor viitoare.

Procesul de valorificare a cuce
ririlor cunoașterii contemporane 
in procesul de formare a omului 
pornește de la statutul conștiinței 
de veritabilă premisă a dezvoltării, 
de condiție esențială a progresu
lui. Optimizarea acestui proces 
are în vedere amplificarea capaci
tății de intervenție' și transforma
re a omului. în fond, capacitatea

__________ Paul DOBRESCU 
(Continuare in pag. a Il-a)

z ■
Cultura multilaterală
în cadrul unei men

talități formate demult 
ar exista, in concepția 
unora, dacă nu o ade
vărată prăpastie, cel 
puțin un divorț ire
conciliabil intre do
meniul tehnico-știin- 
țific și cel filologic-li- 
terar. Această optică 
a acționat radical cu 
ani in urmă. Fap
tul s-a desprins atit 
in invătămîntul me
diu, prin linia de gra
niță dintre liceul real 
și cel clasic modern, 
cît și in generalul 
profil dual al culturii 
mai înalte. A fost un 
mod de a gindi care 
nu și-a vindecat încă 
toate .sechelele.

în fond, cultura este 
una. Ea poate fi spe
cializată, dar nu și di
vizată. Există un fond 
unic și indivizibil al 
ei, care bineînțeles că 
se desface polivalent 
in mai multe ramuri. 
Ele se cer insă a fi 
privite sub specia în
frățirii, iar nu a osti
lității. Desprinse de 
seva hrănitoare a fon
dului lor comun, aces
te ramuri diverse ar 

' ajunge să lîncezească 
I in uscăciune. După 

cum prea bine se' știe, 
astăzi se situează în 
mod justificat o 
pondere accentuată a- 
supra formării teh- 
nico-științifice a o- 
mului. Este o necesi
tate ușor de inteles, 
obiectivă, și care nu 
mai poate fi pusă 
în cumpănă. Nu 
vedem insă cu ce ar 
stînjeni-o studiul pa
ralel al filologiei cla- 
sico-moderne. Ba am 
putea susține chiar 
contrariul. La un mo
ment dat îndelunga și 
neîntrerupta frecven
tare a unui registru 

; monovalent de cultură 
ar putea începe să ac
ționeze apăsător asu
pra echilibrului uman.

Astfel, unul din cei 
mai iluștri fizicieni ai 
noștri, Șerban Țițeica, 
aflat în plină celebri
tate atît în țară, cît și 
peste hotare, a simțit 
nevoia imperioasă să 
studieze greaca. S-a 
apropiat, prin aceasta, 
de oamenii reprezen
tativi ai Renașterii, în

special de tipul acelui 
„uomo universale". 
Dar nu trebuie să 
mergem'atit de depar
te. Chiar la noi astăzi 
nu se postulează, oare, 
politehnia și dezvol
tarea multilaterală a 
omului? De ce. atunci, 
in ciuda acestui inte
ligent postulat» s-ar 
cinta doar pe o sin
gură coardă ?

Este vorba aci de re
comandarea „umani- 
tăților" nu numai 
pentru a aduce o sim
plă variație in forma
rea spirituală a omu
lui. Mai intervine și o 
rațiune cu mult mai 
puternică in legătură 
cu o certă semnifica
ție de ordin national 
a unui atare postulat.

ÎNSEMNĂRI

Și nu ezităm a spune 
că ne întîmpină, în 
cazul de fată, o pro
blemă de fond. în- 
tr-adevăr. frecventa
rea mai largă a limbi
lor clasice și moderne, 
dar mai cu seamă a 
limbii naționale se 
conexează direct de 
însăși existenta po
porului nostru. Prin 
cultivarea propriului 
grai provinciile româ
nești secular oprimate 
au rămas, esențial- 
mente, românești.

Or, in privința pre
gătirii culturale mul
tilaterale întilnim si
tuații care merită o 
mai adîncă meditație. 
Cu conștiința bovarică 
de a se arăta „oameni 
culți". unii tineri în 
formare utilizează, 
după ureche, prefabri
cate verbale fără să le 
stăpinească înțelesul, 
într-un asemenea sub
stitut de limbă cuvin- 
tul nu se mai află 
gindit și trăit de acela 
care îi pronunță, in 
vreme ce sintagme și 
fraze întregi însu
mează laolaltă un gen 
de inadecvată pseudo- 
comunicare. Aceasta 
se vede alcătuită ade
sea din „invenții de 
cuvinte", de genul a- 
celora pe care Ra
belais le-a ridiculi

zat în vorbirea scolas
ticilor tirzii. Iar, in 
sfirșit. opusa atitu
dine verbală, aceea a 
„spontaneității". se 
relevă in expresii ar
gotice de o vulgaritate 
și de o indecentă ne- 
permise.

Sintem convinși că 
dezvoltarea tehnico- 
științifică a unei țări 
nu are decit de cîști- 
gat prin acea ordo
nare a mintii la care 
contribuie, in mare 
parte, tocmai proprie
tatea și frumusețea i 
limbii.

Din fericire, există 
astăzi la noi unii mari 
mînuitori ai cuvintu- 
lui scris și vorbit. Ei 
sint păstrătorii como
rilor noastre lingvisti
ce. S-ar cere insă și 
în spații mai ample 
un și mai accentuat 
ferment de inițiere in 
domeniul „umanităti- 
lor". Ba adesea și unii 
oameni de cultură au 
nevoie de așa ceva. 
Există eminente cărți 
de cercetări științifice 
în diferite domenii, 
dar care, pentru a ti 
traduse, se cer retu
șate in vederea unei 
mai corecte referiri la 
limbile clasice, atit 
de necesare in limba
jul științific de pretu
tindeni.

în concluzie, consi
derăm că limba ro
mână și limbile clasi
ce ar trebui mai pro
fund, mai sistematic 
cultivate în procesul 
de formare a noilor 
generații de intelec
tuali. asa cum de alt
fel s-a arătat nu o 
dată de către președin
tele țării. Poporul, 
pentru a exista, are 
în permanentă ne
voie tocmai de pro
priul său grai, iar 
nu de un jar
gon, care ar duce, in
variabil, la entropia 
conștiinței naționale. 
Acest grai se cere a fi 
nu numai păstrat, cf 
și îmbogățit in sensul 
său firesc doar prin- ■ 
tr-un gen de cultură 
care să-l favorizeze — 
cultura clasică.

Mai multă atenție 
deci limbii, pentru a 
ajunge să fim integral 
desăvirșiți.

Edqar PAPU

contii.it
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Bună organizare, răspundere și disciplină pentru a asigura

TERMOCENTRALA BRĂILA TERMOCENTRALA DOICESTI'

ARĂTURILE ADÎNCI
— încheiate grabnic pe toate suprafețele!

BOTOȘANI; exemplu care demonstrează că se poate lucra 
mai bine

Termocentrala Brăila este cea mai 
mare unitate energetică care funcțio
nează pe bază de hidrocarburi, avind 
o putere totală instalată de 860 MW. 
Trebuie remarcat faptul că. de la 
executarea primului paralel la grupul 
nr. 1 — eveniment care avea loc in 
anul 1973 — si oină in prezent, reali
zările acestui colectiv au fost tot mai 
substanțiale. Situindu-se mereu in 
primele rinduri ale întrecerii socia
liste. prin eforturile lor de zi cu zi. 
oamenii muncii de aici au contribuit, 
ca agregatele energetice pe care le 
exploatează să pulseze cantități me
reu sporite de energie electrică. Ast
fel. numai în 10 luni din acest an, 
termocentrala Brăila a livrat supli
mentar 106 milioane kWh.

De cele mai multe ori am prezen
tat îndeosebi, cum este si firesc, ac
tivitatea de Ia termocentralele ne 
cărbune. La centralele pe hidrocar
buri ne-am obișnuit ca lotul să de
curgă normal. Dar acest NORMAL 
înseamnă ordine si disciplină, com
petentă profesională, eforturi susți
nute din partea a zeci si sute de 
energeticieni care răspund prin fap
tele lor de muncă la chemarea con
ducerii partidului do a asigura ener
gia necesară economiei naționale.

— Toate acțiunile întreprinse în 
aceșstă perioadă in unitatea noastră 
— preciza ing. Valeriu Popa, direc
torul întreprinderii electrocentrale 
Brăila — sint concentrate pentru în
deplinirea exemplară a sarcin lor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. in ședința din 17 
octombrie a.c. La aproape o lună de 
la instituirea stării de necesitate si a 
regimului militarizat in unitățile din 
sistemul energetic national, pot afir
ma că se constată si la centrala 
Brăila o îmbunătățire a activității, o 
creștere a răspunderii colectivului 
nostru, mai multă ordine si disci
plină la fiecare loc de muncă. De alt
fel. toate aceste probleme au fost 
dezbătute, cu toată seriozitatea, in
tr-un spirit critic si autocritic la re
centa adunare generală a oamenilor 
muncii. Iată citeva dintre principale
le probleme asupra cărora s-a insis
tat în cadrul adunării : exploatarea 
cu maximă răspundere a agregate
lor. întronarea unei ordini si disci
pline desăvîrsite in 
centralei, executarea 
reparații la termen și

Intr-adevăr, sint 
stringentă actualitate,
vitatea lor. de zi cu zi. energeticie
nii brâileni fac dovada jntelegerii 
depline a acestor imperioase'cerințe. 
Se poate afirma ca se acționează cu 
spirit de răspundere, existînd maxi
mă preocupare-pentru obținerea unor 
indici superiori 'de exploatare a gru
purilor energetice. Desigur, sint și o 
serie de greutăți, care cu siguranță 
vor fi depășite. De pildă, din cauz^ 
debitului scăzut al Dunării, a deve
nit anevoioasă alimentarea cu apă

turbinelor. Specialiști 
electrică arătau că dfn 

ultimele

de răcire a 
din centrala 
această cauză a apărut in 
zile fenomenul de cavitatie sau. alt
fel spus, pompele de alimentare 
aspiră apă și aer. fapt ce poate 
conduce la oprirea lor și determina, 
implicit, scoaterea din exploatare a 
agregatelor energetice.

— Este o situație de excepție, afir
ma Petrisor Gutoi. secretar al co
mitetului de partid al întreprinderii 
electrocentrale Brăila. Operativ, au 
fost găsite soluțiile tehnice si s-a 
trecut neîntîrziat la aplicarea lor. 
Muncindu-se ore în sir. au fost efec
tuate lucrările necesare, iar cu spri
jinul organelor de partid locale a 
fost adusă o static plutitoare pentru 
alimentarea cu ană. urmind ca in zi
lele următoare să o primim si oe a 
doua. Astfel, totul va reintra în 
normal.

Siguranța în funcționare a agrega
telor energetice depinde si de cali
tatea reparațiilor. în prezent se afla 
in plină desfășurare lucrările de re
parații curente la grupul nr. 4 de 330 
MW. Aici sint concentrate impor
tante forte umane. . lucnndu-se in 
regim neîntrerupt. 24 de ore din 24. 
Echipele conduse de maiștrii Stei’an 
Pușcoi și Stoica Panțuru efectuează 
revizia lagărelor si recentrarea tur
binei. Concomitent, echipa condusă 
de maistrul Stan Ulidescu efectuează 
o serie de intervenții la cazane. Re
vizia instalațiilor auxiliare — oomoe 
de condens, de alimentare s-a. — este 
aproape terminată. De altfel, du.oă 
stadiul fizic al lucrărilor se poate 
constata încadrarea in graficele de* 
execuție, fapt ce va permite ca 
grupul nr. 4 să reintre în exploa
tare la termenul planificat. Astfel, 
termocentrala Brăila, din data de 18 
noiembrie va funcționa din nou la 
întreaga capacitate.

Ion 1AZĂR

în ultima perioadă, colectivul 
atelierului de bobinai de la între
prinderea electrocentrale Doicesti 
a susținut un dificil examen, al 
competentei si răspunderii profe
sionale. Zi si noapte, timp de o 
săptămină. fără întrerupere, aici 
s-au executat pentru prima dată 
lucrările dfe reparații la motorul 
unei pompe de ană de la blocul 
energetic nr. 8 de 200 MW. Miercuri 
la amiază, motorul a fost centrat, 
iar după citeva ore. la ..virful“ de 
seară. pompa a fost repusă, in 
funcțiune, asigurînd un spor de 
putere de 40 MW.

— Desfășurăm permanent aseme
nea acțiuni menite să ducă Ia 
creșterea puterii grupurilor ener
getice si la realizarea producției de 
energie electrică planificate — ne 
spune maistrul Gheovghe Orbeci, 
secretarul comitetului de partid 
din întreprindere'. Toate au carac
ter de urgentă si', ca' atare, sîiit 
astfel gindite si organizate incit 
finalizarea. lor să necesite un timp 
cit mai scurt si să răspundă tu
turor normelor de calitate.

Ceea ce s-a înfăptuit aici în ul
timul timp .confirmă cele spuse de 
secretarul comitetului de partid. O 
serie de măsuri tehnice si organi
zatorice luate au permis ca gospo
dăria de cărbune, unul dintre ccsm- 
oartimentele-cheie ale centralei, 
sâ-si sporească substantial capaci
tatea. Asa cum ne-a- informat ins 
Corneiiu Sala, șeful secției., au fost 
soluționate probleme de fond, care 
creau dificultăți serioase în asigu
rarea ritmică a cărbunelui necesar 
arderii. Bunăoară. s-au efectuat 
operații de modernizare si adapta
re a unor utilaje si componente ale 
acestora, intre care concasoare cu 
ciocane. grătare de alimentare.

benzi transportoare si separatoare 
magnetice.

— în zilele care au trecut din 
luna noiembrie am primit, in' me
die. 12 000 tone cărbune — comple
tează șeful secției — iar in octom
brie si mai puțin, adică o cantitate 
insuficientă pentru a asigura func
ționarea continuă a agregatelor 
energetice si constituirea stocului 
pentru iarnă care se ridică., deo
camdată. doar' Ia o treime din cit 
este stabilit. As dori să. consemnați 
acest lucru nu doar ca o constata
re. ci ca pe un acel călduros ne 
care îl adresăm minerilor, de a ne 
sprijini mai mult în realizarea sar- 
cinilor de- mare răspundere ce ne: 
revin.

Puterea grupurilor energe
tice este diminuată în mod curent 
eni citeva1 zeci de megawați din 
cauza puterii calorifice scăzute a 
cărbunelui.. La aceasta se adaugă 
destul de frecvent reduceri de ca
pacitate generate' de scoaterea din 
funcțiune a morilor de cărbune'., ale 
căror blindate, se deteriorează sub 
acțiunea corpurilor metalice, lem
noase si de ciment care ..se stre
coară" pîriă aici o dată. cu. cărbu
nele. Oare; întreabă energeticienii 
de Ia Doicesti. conducerile unități
lor furnizoare ac luat măsurile ce 
se. impun pentru1 a menține în. 
funcțiune separatoarele magnetice.?' 
S-ar părea că nu toate..

Este, cit se poat'fe de evident că 
realizarea unei producții sporite dc 
energie, electrică in această' termo
centrală depinde, intr-o- măsură 
însemnată, de solutionarea proble
melor legate de livrarea de către 
unitățile 
cantități 
de bună

In jumătatea de nord a. țării, tem
peratura a scăzut simțitor. Este un 
motiv in pluș pentru ca arăturile 
adinei de toamnă să se incheie cit 
mai devreme. Or. potrivit datelor 
furnizate de direcția agricolă, pină 
acum această lucrare a fost efectuată 
în proporție de 55 la sută — sub ni
velul realizărilor medii pe țară.

Că viteza de. lucru la arat poate 
spori mult o dovedesc realizările 
unităților agricole din. consiliul agro
industrial Frumușica, ale cărui re
zultate la arăturile adinei de toamnă 
ii situează peste media pe județ. 
„Ne-am organizat munca mult mai 
eficient față de anii anteriori — ne 
spune Eugenia Baraboi. președintele 
consiliului agroindustrial. Ca atare., 
avem garanția că vom termina ară
turile pe toate cele 5 922 hectare,, cel 
mai tîrziu pe 13—14 noiembrie". în 
ce constă insă „organizarea mult mai 
eficientă a muncii față de- anii ante
riori" ? Prezentăm mai intîi următo
rul aspect : patru dintre cele șase

unități agricole din acest consiliu a- 
groindustrial dețin cea mai mare 
parte din terenul, lor arabil, la o dis
tanță de 20—40 km față de secțiile 
de mecanizare. Pentru a evita par
curgerea acestei distanțe, unitățile 
respective au iconstruit, in centrul a- 
cestor sole, tabere de cîmp pentru 
mecanizatori. Iar cele două schim
buri organizate de curind. pentru exe
cuția arăturilor fac ca tractoarele să 
rămină zilnic în brazdă 24 din cele 
24 de ore. Rezultatul ? Lucrările se 
execută repede și bine. Iată un 
exemplu. Pe sola Secăriște. în supra
față de peste 100 hectare, aparținind 
cooperativei agricole din satul Nico- 
lae Bălcescu, terenul este arat la 
28—29 cm adincime. brazdele sint 
uniforme, iar pe culoarea cernozio
mului nu distingem nici o rămășiță a 
resturilor vegetale.

Multe alte: aspecte constatate pe 
teren ne-au convins că măsurile a- 
doptate in. consiliul agroindustrial 
Frumușica asigură realmente execu

tarea la termen și de cea mai bună 
calitate a arăturilor adinei de toam
nă.. Dar este loc pentru mai bme. 
Spunem aceasta pentru că. la coope
rativa agricolă din Coșula (datorită 
lipsei de lingă tractoriști a șefului 
secției de mecanizare și a inginerului 
sef al cooperativei, mecanizatorii a- 
flindu-se intr-un continuu du-te- 
vino), nu se realizează randamente 
superioare la arat : la C.A.P. Flă- 
minzl au rămas multe resturi vege
tale pe unele suprafețe arate.. Din
colo însă de aceste citeva carențe, 
unitățile agricole din consiliul agro
industrial Frumușica prezintă o ex
periență pozitivă. O experiență ce 
va trebui preluată si generalizată cit 
mai repede în întreg județul si în
deosebi in consiliile agroindustriale 
Bucecea. Săveni. Șendriceni si Ripi- 
ceni. pe raza cărora se semnalează 
cele mai mari restante la executa
rea arăturilor adinei. (Silvestri Aile- 
nei. corespondentul ..Scinteii11).

SATU MARE: Ritmul încă necorespunzător impune măsuri urgente
La 10 noiembrie. în unitățile a- 

gricole din județul Satu. Mare arătu
rile de toamnă erau; realizate doar 
pe 44 la sută din suprafața prevă
zută. Ce se face pentru încheierea, 
acestei lucrări la termenul stabilit ?’ 
Ne răspunde tovarășa inginer Vio
leta Mureșan. director adjunct, al di
recției agricole : „Pentru, executa
rea arăturilor de toamnă, au fost re
partizate. I 960 tractoare, 1 360 meca
nizatori pentru, schimburile prelun
gite și 600 pentru lucru în două 
schimburi. Totuși, pină acum, arătu
rile nu s-au desfășurat in ritm sa
tisfăcător. In ultima perioadă au sta
ționat. in medie, zilnic. 550 tractoare, 
datorită deficiențelor care au existat 
in livrarea motorinei. Este de dorit 
să fie expediată cu maximă urgentă 
cantitatea de carburanți' stabilită., 
astfel incit tractoarele, sâ fie folosite 
din plin la arat".

■Am aflat, de altfel, că in județ 
a inceput să sosească motorină in 
cantități mai mari.. Ce se face acum 
pentru intensificarea ritmului de 
lucru la arat ? Pretutindeni,, for
mațiile de mecanizatori pentru 
arături — pe județ există 137 — 
își desfășoară activitatea sub di
recta supraveghere și îndrumare a 
specialiștilor. în felul acesta se acor
dă o- atenție mult mai mare calității 
arăturii, executării adecvate a aces
teia in condițiile specifice solului din 
fiecare unitate. Astfel, ins unităti. cu 
terenuri joase,, cu exces de umiditate, 
cum sint cooperativele agricole Mof- 
tin. Livada, Doba. Vetiș. Craidorolț 
și altele,, se execută pe suprafețe mai 
mari ca în anul trecut arături „la 
cormană" sau in „spinări",, pentru ca 
prin, pantele ușoare create să se ușu
reze scurgerea, apelor de pe viitoa
rele culturi- m cazul unor precipitații 
abundente.

O atenție deosebită se acordă exe
cutării unor arături care să co
respundă atit ca. adincime, cit și 
ca afinare a pămmtului. în acest, 
scop, plugurile sint echipate cu scor
monitoare. Avindu-se fn vedere nu
mărul insuficient de scormonitoare 
venite de la diverși furnizori din 
țară, comandamentul agricol jude
țean. a indicat ca peste 500 de ase
menea repere să fie executate Ia în
treprinderea UNIO care, insușindu-și 
operativ sarcina' încredințată» a și 
trecut Ia confecționarea lor.

Trebuie acționat ferm, în toate, uni
tățile agricole, in vederea folosirii la. 
întreaga capacitate a tractoarelor,, 
economisirea severă a carburanților, 
astfel incit arăturile să poată îi În
cheiate intr-un termen cit. mai scurt. 
(Octav Grumeza,, corespondentul 
„Scinteii").

O întrebare pe adresa furnizorilor
CUM VA 0N0RÂT3 CONTRACTELE

funcționarea 
lucrărilor de 
de calitate, 
probleme de 
iar orin acti-

La termocentrala Borzesti se așteaptă de multă vre
me 144 tone de teavă specială pentru punerea ir. 
functiune a grupului nr. 8. de 200 MW. Mai mult 

’decit atit. dintr-un lot de aproape 50 tone livrate an
terior. pe șantier nu au putut fi folosite decit cinci 
tone. Cauza ? Calitatea țevii nu corespunde, după 
aprecierile beneficiarului, prevederilor din proiect. Iată 
motivul pentru căfe ne-am adresat furnizorului — în
treprinderea de țevi ..Republica11 din București.

— th ultima perioadă am’luat o serie de măsuri 
pentru. îmbunătățirea .organizării muncii, mai buna 
aprovizionare cu materii prime, programarea cu prio
ritate a acestei comenzi în secția laminoare ne-a spus 
Gheorghe Avram, directorul fabricii de laminare. Ca 
urmare. în prima decadă a lunii noiembrie am reali
zat 7 050 metri de teavă. Nu putem livra insă țeava

Cine îngâd
Pe baza indicațiilor date de con

ducerea partidului, in ultimii ani au 
fost construite adăposturi zootehnice 
sănătoase si călduroase, la costuri 
mult mai mici față de cele realizate 
la un moment dat.. Asemenea expe
riențe sint numeroase in toate zonele 
tării, in toate județele.

Dar. cu toate că s-a acumulat o 
experiență bogată in acest domeniu, 
persistă încă practici ce contravin 
spiritului gaspodâresc. indicațiilor și 
cerințelor formulate pentru a asigura 
in zootehnie adăposturi care să răs
pundă tuturor exigentelor și in ace
lași timp să fie realizate la costuri 
reduse.

Ne vom referi la o situație pe care 
o supunem atenției direcțiilor de 
specialitate din cadrul Ministerului 
Agriculturii si Industriei Alimentare 
nu numai pentru a analiza modul in 
care înțeleg cei care au promovat 
asemenea soluții să răspundă cerin
țelor la care ne-am referit, dar să 
intervină cu fermitate si promptitu
dine pentru înlăturarea acestor 
practici 'păgubitoare.

Iată, de exemplu, o hală pentru 
creșterea porcilor la complexul din 
Jilavele, județul Ialomița. Seamănă 
ea oare cu ceea ce este in concepția 
îngrijitorului un adăpost simplu, 
functional și călduros, in care porcii 
să poată fi îngrijiți cu minimum de 
cheltuieli și cu maximum de folos ? 
Nicidecum. Ea este o copie aproape 
identică a unuia dintre gra.idurile-gi- 
gant construite pentru creșterea vite
lor. La care, să reținem, pentru că 
înălțimea zidurilor si acoperișului era 
prea mare, s-a mai adus o „inova
ție" : construirea unui plafon din 
P.V.C, celular prin care se reduce 
cu 30 la sută spațiul construibil pe 
înălțime. Iată doar citeva. dintre ca
racteristicile constructive ale unui a- 
semenea adăpost : lungimea halei 
este de 120 metri. lățimea 19 m in 
cazul halelor pentru purcei. înălți
mea la coamă intre 5.7 și 7,9 metri; 
Costul total al unei astfel dc hale se 
ridică la aproape 7 milioane lei. adi
că tot atit cit se cheltuia înainte 
pentru construcția a 4 hale de porci 
de tfp clasic și care s^au dovedit a 
fi de-a lungul anilor nu numai func
ționale. dar și eficiente sub aspectul 
parametrilor tehnico-economici. în
treaga construcție este făcută din 
beton și fier, pentru realizarea unui 
complex consumindu-se aproape 6 000 
tone ciment.

Văzind cu ani în urmă un aseme
nea grajd pentru vite mari, cineva, 
nu știm dacă din nepricepere sau

pentru că era hîtru din firea Iui. a 
ptls următoarea întrebare: dar sobele 
unde vor fi instalate ? Ne-am amintit 
de această întrebare odată ajunși 
Ia complexul de porci din Căzăneșd, 
văzind mulțimea de coșuri fumegind 
deasupra acoperișurilor acestor hale 
de tip nou. Era zi însorită de toam
nă și pentru a asigura căldura ne
cesară purceilor erau puse in func
țiune toate cele trei surse : centrala 
termică, sobele improvizate in inte
riorul halelor, precum si rezistentele 
electrice montate in pardoseală. Cu 
toate acestea, temperatura abia atin
gea limita minimă admisă la purceii 
mici, de 28°C. Cum se va asigura ea 
Ia iarnă, dacă acum sint probleme? 
„In condiții grele și cu eforturi deo

cinema

miniere furnizoare a unor 
de cărbune mat mart, si 

calitate.
Gheortjhe MANEA 
corespondehful „Scinteii" (Urmare din pag. I)

ÎNCHEIATE?
deoarece beneficiarul a cerut să o producem după alte 
standarde decît piuă acum.

Desigur, nu uuteni aprecia noi dacă țeava produsă 
Ta „Republica" întrunește condițiile calitative necesa
re sau nu. Dar nici nu putem trece cu vederea fap
tul că disputa dintre beneficiar si furnizor se pre
lungește nepermis de mult. Ce-împiedică tfțe furni
zor si ne beneficiar să analizeze cu simt de răspun
dere situația creată si să găsească, de comun acord, 
căile de rezolvare ? Iată întrebarea la care așteptăm 
un răspuns concret, prin, tdntc. si cit mat rapid, din 
partea conducerii termocentralei din Borzestit si a în
treprinderii. de țevi ..Republica1*' din București.

Gheorqhe ION1ȚA

uie risip
lioane lei, revenind 1 000 lei pentru 
fiecare iepure. La început am crezut 
că înălțimea lor ar fi fost impusă de 
aplicarea unor tehnologii noi de creș
tere m baterii etajate, dar construc
torul ne-a lămurit că de fapt mai 
bine d-e jumătate din spațiul eon— 
struibil este destinat sistemului de 
colectare a dejecțiilor, astfel ca par
tea de exploatare nu va depăși înăl
țimea unui om obișnuit.

Există in procesul de fundamen
tare și realizare a noilor investiții in 
agricultură și unele manifestări de 
abuz care explică foarte multe din 
erorile care se fac in acest dome
niu. In județul Ialomița am stat de 
vorbă cu specialiști a căror probitate 
profesională se exprimă mai ales

în Isgătatâ cu unele abaieri de ta normele clor stabilite 
de realizare a unor construcții zootehnice 

corespunzătoare și ieftine

sebit de mari, inventînd tot felul de 
improvizații, una mai costisitoare de
cit alta, iară a reuși insă să asigurăm 
acel microclimat sănătos pentru dez
voltarea normală a purceilor" — ne 
spunea unul din specialiștii de la 
complexul din Căzănești.

Aflăm, cu stupoare, că adoptarea 
acestei soluții de construire a unor 
grajduri uriașe pentru porci a fost 
dictată ...de rațiuni de economicita
te. Economicitate înțeleasă insă in 
sensul îngust și păgubitor al noțiu
nii : chipurile, pentru ca activitatea 
constructorului, a unităților producă
toare de materiale de construcții, 
munca proiectantului și. de ce nu am 
spune, a organelor de avizare să fie 
ușurată, s-a ajuns la o soluție de tipi
zare a tuturor adăposturilor, atit pen
tru vite mari, cit și pentru porci, pen
tru ovine, chiar și pentru iepuri. Da, 
iepurașii — acești fricoși- pină mai 
ieri și de umbra lor—au devenit atit 
de agresivi peste noapte incit trebuie 
închiși în adevărate cazemate de be
ton cu fundații mai solide si pereți 
mai groși decît ai unui bloc cu patru 
etaje ! In apropiere de Perieți, la ,.A- 
vicola" Slobozia, se află în execuție 
o fermă pentru „iepurii bunici11, con
strucție care consumă cite 84 kg be
ton pentru fiecare ..iepure bunic", 
revenind 400 kg beton pe metrul pă
trat. O asemenea hală. înaltă de 3.80 
metri. lungă de 102 metri și lată de 
13 metri, costă nu mai puțin de 6 mi-

prin realizările lor de excepție din 
unitățile in care au activat sau lu
crează in prezent. Toți acești oameni 
isi exprimau nedumerirea totală față 
de modul in care sint gindite noile 
construcții zootehnice, fată de faptul 
că s-a abdicat de la o- concepție con
structivă care, pentru a da rezultate 
și mai bune, putea fi perfecționată, 
nu înlăturată. în această concepție 
construcțiile zootehnice erau gindite 
și executate nu numai pentru fieca
re specie de animale, ci și pentru 
fiecare categorie. într-un fel era 
construit grajdul de vaci, altfel cel 
pentru viței și cu totul altfel cel de 
porci. Acum, din cauza tipizării, nu 
mai este nici o deosebire intre un 
grajd de vaci și unul pentru porci. 
Cum pot trăi niște purcei în aseme
nea încăperi, in care ei nu ocupă 
nici măcar 5 la sută din spațiul con
struibil, se pare că nu interesează pe 
nici unul din cei care au proiectat 
și au decis asupra acestor soluții con
structive. în mod firesc, este obliga
toriu ca atunci cînd se decide reali
zarea unei noi investiții, cel chemat 
să se pronunțe primpl trebuie să fie 
beneficiarul. Or. iată ce afirmă to
varășul Lazăr Arjoceanu, șeful sec
torului investiții din cadrul Combi
natului pentru creșterea și îngrășa- 
rea porcilor Ialomița : „Noi nu am 
fost de acord cu .noua soluție con
structivă tipizată. Nu am fost pentru 
că ea nu are nimic comun cu ceea

a?
ce înseamnă, un adăpost adevărat 
pentru porci; Dar Ia adoptarea, ei 
nici măcar nu am fost consultați. In. 
practica actuală de realizare a noilor 
investrtrr, pe banii beneficiarului, 
proiectantul desenează, banca aprobă 
finanțarea lucrării, constructorul clă
dește și cind totul este gata ei plea
că. după care xăminem nor și înce
pem să reconstruim, adică să facem 
tot felul de improvizații pentru a a- 
sigura cit de cit niște condiții accep
tabile pentru desfășurarea produc
ției". Trebuie să spunem deschis că 
acestea sint. practici abuzive care 
transformă pe beneficiarii investiții
lor in niște executant! docili,, ca și 
cum in unitățile agricole nu hotă
răște adunarea generală, cr hotărăsc 
proiectanta de Ia nu știu ce institut 
sau cine știe ce fel de comisii. Iar 
după ce în exploatare construcțiile 
nu-și dovedesc utilitatea scontată și 
pagubele sint evidente, vinovați par 
a fi tot beneficiarii. Această practi
că de a te spăla pe miini, de a pune 
paguba datorată incompetenței pe 
seama beneficiarilor de investiții 
slăbește enorm răspunderea celor 
care proiectează, celor care decid.

Acestea sint faptele. Comentariile 
și concluziile, așa cum sugeram, le 
lăsăm pe seama organelor agricole, 
respectiv factorilor răspunzători din 
cadrul Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pentru a pro
ceda in consecință. Șl în primul rind 
trebuie definitivată o dată pentru 
totdeauna concepția despre asemenea 
construcții tipizate, pentru că, așa 
cum ne-au semnalat cadre de partid 
din județul Ialomița, se construiește 
intr-un fel anul- acesta, anul următor 
se refac modernizările, pentru ca pes
te un an sau doi să se revină cu alte 
îmbunătățiri. Și toate acestea pe 
banii unităților agricole. în fond pe 
banii societății. Cine vrea să se joace 
„de-a modernizarea construcțiilor 
zootehnice", numai de dragul de a 
face experimentări, poate s-o facă, 
dar nu pe banii și nici cu materia
lele statului. Pentru că ceea ce pro
duce nedumerire este mai ales fap
tul că în actualele condiții. Cind la 
nivelul economiei naționale se de
pun eforturi cu totul deosebite pen
tru economisirea de materiale și 
energie, in realizarea: unor construc
ții zootehnice se promovează soluții 
care duc Ia o mare risipă.

Horea CEAUSESCU 
Iosii POP 
Mihai VIȘOIU

tul impermeabil — cam 7 
metri..

— Digurile, vor fi, deci, 
adevărate baraje împotriva 
posibilelor infiltrații spre 
păminturile arabile.

— Ele și sint astfel de 
baraje subterane. In fapt, 
în zona aceasta s-a termi
nat cu inundațiile. Regăsim 
în tot ansamblul lucrărilor 
complexe de pe valea 
Oltului gindul constructiv, 
avîntgt. al tovarășului 
Nicolae ■ Ceaușescu, secre
tarul- general al partidului, 
care . deseori p măsurat cur. 
pasuț locurile âcestea, con- 
sultihdu-se cu constructo
rii. îndemnîndu-i să-și dea 
întreaga lor capacitate de 
recreare a naturii. Cuvintul 
„recreare" nu-i riscant 
pentru câ» prin aceste lu
crări, dincolo de faptul că 
se deschid noi izvoare de 
energie atit de. necesară 
tării, se redau, totodată, si 
agriculturii pămînturile 
altădată „furate" de frec
ventele inundații. Rezulta
tele benefice încep să se și 
vadă. De pildă» fondul

l — de la
piscicol este în curs rapid 
de refacere și e mult mai. 
bogat — priviți spre malu
rile lacului de aici, sint im- 
pinzite cu pescari amatori 
Vin și din alte județe;, 
și-au schimbat drumurile, 
nu se mai îndreaptă spre 
bălțile Dunării. Au apărut 
pescărușii și chiar lebedele 
își găsesc aici, la Olt, liman 
fericit. Dar acestea — 
puteți spune dumneavoas
tră — sint aspecte care pot 
influența imediat privirile 
și sufletul, rra au ,e.fepț,.eeo-;; 
nomic’ prea important. 
Poate !'Eu le-qș nupij,,ii]să;i 
aspecte emoționale, sub
liniind. însă: ,că-' pțîB ele 
însele sint adine grăitoare 
despre capacitatea omului 
de a influenta profund me
canismele naturii, perfec- 
ționindu-le. Și acesta nu-i 
lucru lipsit de importanța. 
Dimpotrivă !

— Totul s-a reașezat pe 
temelii, noi., solide — 
spunem1 noi. încercăm să 
suprapunem imaginea de 
acum a locurilor cu imagi
nea veche a lor, pe care, 
am cunoscut-o cu ani in. 
urmă. Nu este posibilă 
comparația.

Slatina în
— Adăugați. Ia imaginea 

de acum, citeva date ale 
viitorului imediat, pentru 
a-i înțelege mai bine fru
musețea—

— De pildă ?
— La sfîrșitul cincinalu

lui viitor vor urca pe Olt, 
dinspre Dunăre; convoaie 
de șlepuri și' barje, încăr
cate cu materii prime pen
tru uzinele Slatinei.. Vor 
ancora în cele două por
turi — Slatina și Stoienești 

, —și se vor, călători apoi».
’’V spre, fiu viu, ini"' prodii&îi''flA'(' 

, nite.;—aluminiu ina.lt pre- 
"“merat, rulfȘfeMji, eiectrhzî’ 

siderurgici pentru oțelă- 
'' rit și atâtea altele. Slatina, 

furnizează ătum o pro
ducție industrială de circa.
15- miliarde de lei: în 
cincinalul, viitor vor fi-
20 de miliarde de- lei',
producție industrială. Va
lorile acestea vor fi fruc
tificate în- mate parte prin 
cele două noi porturi 
ale. Oltului,, transportul. Ioc 
revenind astfel mult, mai 
ieftin. Se poate vorbi mult, 
pe tema aceasta, se. poate 
visa cu temei, sint certitu-

JO5 .
dini cărora le dăm chip de 
pe acum. De aceea, gindind 
la toate acestea, afirmam 
că Oltul are un viitor 
exemplar. Afirmația mea, 
dacă vreți, este în același 
timp șl metaforă — o me
taforă concretă.

Privim de Ia înălțimea 
barajului' Arceștî. în josul 
Oltului, spre Dunăre. Ma
lurile lui: sint tivite cu săl
cii și' plopi care-și etalea
ză frunzișurile aurite, muș
cate de primele brume ale 
-.țoaponșiț Zvon de ape 
țișnite din deversor... Dar, 

. pentru o clipă, zvonul aces
ta este copleșit parcă dp 
alt zvon,: mult mai puter-l 
nic, al sirenelor marilor 
remorchere, care-și anunță 
intrarea în viitoarele por
turi ale Slatinei. Pentru o 
clipă numai, acum, ca rod 
al unei ‘■nticipâri- emoțio
nale ; dar peste cinci ani 
zvonul sirenelor de remor
cher va domina: cu ade
vărat valea aceasta. va 
deveni o realitate obișnui
tă. Cum realitate obișnuită 
a devenit, acum- prezența 
pescărușilor și a lebedelor 
la țărmul Slatinei oltene.

CUCERIRILE MAȘTERII CONTEMPORANE
(Urmare din pag. I)

de modelare a omului exprimă 
sintetic nivelul său de cunoaștere ; 
cunoaștere care include nu numai 
date și informații despre obiecte, 
ci și despre organizare, conducere, 
despre raporturi, corelații, legități. 
Noua etapă a înfăptuirii Progra
mului partidului inaugurată de 
Congresul al XIIT-lea,. sarcinile 
complexe pe care le ridică în fața 
societății impun o sporită exigen
ță, o înaltă competență și respon
sabilitate, o implicare mai profun
dă a fiecărui comunist și om al 
muncii în procesul realizării unei 
eficiențe superioare in intreaga 
activitate economico-socială. Cu 
deosebire ea presupune acțiunea 
energică pentru promovarea nou
lui, găsirea unor soluții originale 
în activitatea de producție, stimu
larea creativității sociale la toate 
nivelurile. Sint toate acestea tră
sături definitorii ale profilului mo
ral al comunistului, al militantu
lui revoluționar, care au însă o 
rădăcină comună — însușirea te
meinică a ceea ce este, mai înain
tat, mai valoros în fiecare do
meniu de activitate, prima condi

ție care permite să. fii un om al 
epocii,, lă nivelul exigențelor sale.

In viziunea, partidului nostru, 
a concepției secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolâe Ceaușescu, formarea con
științei socialiste in lumina și pe 
baza celor mai recente, cuceriri, ale 
cunoașterii contemporane. este 
cc-ncepută ca un proces complex 
ce are în vedere, deopotrivă, și 
însușirea spiritului științific, care 
trebuie să devină o componentă 
de bază a profilului moral al co
munistului. Dintre toate, activită
țile umane, știința este cea mai 
critică și autocritică. Știința nu 
poate exista decit dacă se sprijină 
pe adevărul vieții, dacă este anga
jată in căutarea și promovarea tar. 
Și ceea ce este poate mai impor
tant, în știință, critica și autocri
tica se fac prin cunoaștere, sau, 
mai precis, prin soluții. Știința 
este în permanentă căutare de so
luții, ea nu dizolvă fără a pune 
ceva în Ioc, fără a promova o altă 
soluție încărcată cu un plus de 
adevăr, de eficiență. Dintre mul
tele puncte de contact ale raționa
lismului cu umanismul, acesta 
este unul din cele mai importante.

Pentru a putea crea condiții de 
afirmare umanismului,, trebuie mai 
întii să implementezi cerințele ra
ționalismului științific, să .cunoști 
și să organizezi riguros activitatea, 
să deschizi perspective sigure si 
stabile muncii, să așezi totul pe 
bazele durabile ale științei. Este 
de aceea profund nefirească și 
anacronică conceperea antitetică 
a raționalismului și umanismului.

Importanța deosebită pe care 
partidul o acordă științei și cu
noașterii contemporane în procesul 
de formare a conștiinței socialiste 
nu are nimic comun deci cu ideile 
care susțin că știința trebuie să 
ocupe întreg teritoriul conștiinței. 
Dimpotrivă, în viziunea partidului 
nostru, în edificiul complex al 
conștiinței noi, revoluționare, ele
mentele de adevăr științific tre
buie să se îmbine intr-un mod 
armonios cu cele morale, politice, 
umane. Unitatea dintre raționalism 
și umanism, dintre politic și știin
țific este o coordonata majoră a 
activității partidului, un postulat 
major al programului de educație, 
de formare a conștiinței socialiste, 
revoluționare în patria noastră.
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21^0 Telejurnal

vremea
Institutul de meteorologie sî hi

drologie comunică timpul probabil 
pentru intervalul 12 noiembrie, ora 
20 — 15 noiembrie, ora 20. în tară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi si bur
nițe. cu caracter local în vestul si 
nordul tării si izolat în rest. în
deosebi in primele zile. La mun
te si în regiunile nordice, trecă
tor. lapovită si ninsoare. Vin tul va 
prezenta unele intensificări in pri
ma parte a intervalului, predomi-

nind din sectorul vestic. Tempera
tura aerului în scădere ușoară Ia 
începutul intervalului. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, izolat mai 
coborite în nordul tării si în de
presiuni. iar cele maxime între 4 
si 14 grade. Se va produce ceată 
în cea mai. mare parte a tării. Pe 
alocuri, brumă în ultimele nouți. 
In București : Vreme schimbătoa
re. cu cerul temporar noros. fa
vorabil ploii slabe în primele zile. 
Vînt slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 
1 si 4 grade, iar cele maxime în
tre 10 si 13 grade. Dimineața, ceață.

@ Căsătorie cu repetiție : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11: 13: 15: 17.15: 19.30. 
GLORIA (47 46 75) — 9: 11 : 13: 15: 17; 
19. FLAMURA (85 77 12) — 9: 11 : 13: 
13: 17: 19.
O Lungul drum către sine („Zilele 
filmului sovietic**): STUDIO (59 53 15) 
— 9.30; 11.15: 13: 14.45: 16.30: 18.15: 20. 
® Buletin de București : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17: 19.
© Secretul Iui Bachus : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15: 17: 19.

6 Promisiuni : DACIA (50 35 94) — 9; 
11: 13: 15: 17: 19. COSMOS (27 54 95)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19.
O Cu mîinile curate : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17: 19.
0 Evadarea: PACEA (71 30 85) — 15; 
17: 19.
© Aripi de zăpadă: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17; 19.
0 Fata fără zestre : SALA MICA A 
PALATULUI — 17: 19.30.
© Și viață, si lacrimi, si dragoste : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; II: 13: 15; 
17: 19.
© Calvarul : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11: 13: 15: 17: 19.
© Spectacol Ia Miraj : LUMINA 
(14 74 16) — 9: II; 13: 15: 17: 19. CUL

TURAL (83 50 13) — II; 13:. 15: 17; 
19. EXCELSIOR (65 49 45) — 9: 11: 13: 
15; 17: 19.
© Lovitură fulgerătoare r CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13; 15; 17: 19.
© Agonia : COTROCENI (49 48 48) — 
12.30: 15.30: 18.30.
G Legenda dragostei : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 12: 13.30; 18.39.
@ Tributul zilelor cenușii : VIITO
RUL (10 67 40) — 13; 17: 19.
® Cămin pentru nefamilisti : POPU
LAR (35 15 17) — 15 r 17: 19.
«5 Lucia, spaima străzii : TIMPURI 
NOI (156110) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. 
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
PATRIA (11 86 25) — 8.30: 10.30; 12.30: 
14.30: 16,45; 19. BUCUREȘTI (15 61 54)

— 9; 11; 13: 15: 17: 19. FAVORIT
(45 31 70) — 11; 13: 15; 17; 19. MELO
DIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15: 17; 19. 
© Ce-a pățft Lenka — 9: 10.45: 12.30: 
Aii Baba și cei 40 de hoți — 14.15; 
16: 17.45: 19.30: DOINA (16 35 38).
0 Rocky IT ; FEROVIAR (50 51 40) — 
9: li: 13: 15: 17; 19.
© Provocarea dragonului : FESTI
VAL (13 63 84) — 9: 11 ; 13: 15: 17: 19.
© Superpolițistul : GRIVITA (17 08 58)
— 9: 11; 13: 15: 17: 19. LIRA (317171)
— 15: 17: 19. FLACARA (20 33 40) — 
9: ii: 13: 15: 17: 19.
0 Cei 7 fantastici : UNION (13 49 04)
— 9: H: 13: 15: 17; 19. MIORIȚA
(14 27 14) — 9: 11; 13: 15; 17: 19.

• Undeva, cindva : VOLGA (79 71 26)
— 9: li: 13: 15; 17: 19.
© Lupii mărilor : AURORA (35 04 66)
— 9: n: 13: 15: 17: 19.
0 Cînd dragostea se întoarce : ARTA 
(213186) — 9: II: 13; 15: 17: 19.
0 Spartacusî LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30: 11.30; 15: 18.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Idolul și Ion Anapoda — 17.30;

(sala Atelier) : Intre cinci și șapte
— 19.
© Filarmonica ..George Enescu*4 
(15 68 75. Ateneul Român) : Recital de 
vioară Mircea Călin —- 18.
© Opera Română (13 18 57) : Eakm6
— 17.
® Teatrul de operetă (14 80 11) r Singe 
vienez — 17.30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Unchiul Vania — 17.30: (sala Grădina 
Icoanei. 11 95 44) : Eunucul — 17.30.
© Teatrul de comedie (16 64 60): Avea 
două pistoale cu ochi albi și negri
— 17.30.
© Teatrul „Nottara*4 (59 31 03. sala

Magheru) : Pădurea — 17: (sala Stu
dio! : Craii de Curtea veche — 18.
® Teatrul Giulești (sala Majestic. 
14 72 34) : Arta conversației — 17.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Dragoste la 
prima vedere — 18: (sala Victoria.
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 18.
© Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Snoave cu măști — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Guliver în țara păpușilor — 10: Noul 
nostru vecin — 15: (sala din Plata 
Cosmonautilor) : Nu vorbiți în timpul 
spectacolului — 15.
0 Circul GTobus (10 41 95) : Tom șî 
Jerry la circ — 13.
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Tovarășului DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
Președintele Republicii Nicaragua

MANAGUA

La aniversarea zilei dumneavoastră de naștere, vă adresez cordiale feli
citări și un salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
și succes.

Cu acest prilej, în numele poporului român și al Republicii Socialiste 
România, vă reafirm solidaritatea cu lupta poporului nicaraguan pentru apă
rarea și consolidarea independenței și suveranității naționale, împotriva ori
cărei intervenții străine, pentru dreptul său inalienabil de a-și hotărî căile de 
dezvoltare economică și socială fără nici un amestec din afară.

Amintindu-mi cu plăcere de întâlnirile pe care le-am avut la București, 
îmi exprim încrederea că relațiile dintre România și Nicaragua se vor dez
volta in continuare, spre binele popoarelor român și nicaraguan. al păcii și 
colaborării in lume.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Permiteți-mi să vă transmit dumneavoastră sincere mulțumiri pentru 
cele mai cordiale salutări si urări pe care mi le-ați. adresat, in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și 
al dumneavoastră personal. cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării 
Partidului Muncii din Coreea.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie si colabo
rare dintre cele două partide și popoare ale țărilor noastre se vor amplifica, 
întări si dezvolta tot mai mult, pe multiple planuri. în spiritul celor con
venite cu prilejul intilnirilor si convorbirilor noastre- si vă adresez sincere 
urări de mari succese- în activitatea dumneavoastră, ca și a poporului dum
neavoastră. consacrată traducerii in viată a hotăririlor celui de-al XIII-Iea 
Congres al partidului dumneavoastră si edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general, al Comitetului Central 

al Partidului. Muncii din Coreea

TELEGRAMA ADRESATĂ 

tovarășului nicolae wcxii 
da plasm ConsiliM politic al fâinisterishti de Isrfârsie 

Muit stimate și iubite tovarâșe Nicolae Ceaușescu,
Participant la plenara Consiliului politic al Ministerului de Interne 

cu activul, in care a fost dezbătută activitatea comandanților, organelor și 
organizațiilor de partid pentru transpunerea in viată a hotăririlor Congresu
lui al XIII-Iea al Partidului Comunist Român privind creșterea calității și 
eficientei muncii politico-educative, de ridicare a conștiinței socialiste, re
voluționare a efectivelor, pentru îndeplinirea sarcinilor și misiunilor încredin
țate. îsi exprimă, si cu acest prilej, dragostea si devotamentul nemărginit 
l’ată de dumneavoastră, conducătorul înțelept și cutezător al destinelor tării, 
personalitate proeminentă a lumii contemporane, profunda recunoștință si 
cele mai calde mulțumiri pentru grija statornică, neobosită ne care o acor
dați. zi de zi. îndrumării si sprijinirii organelor Ministerului de Interne, 
aceasta constituind factorul esențial al îndeplinirii în cele mai bune con
diții a sarcinilor de înaltă răspundere ce Ie revin in societate.

Vă raportăm, mult stimate si iubite tovarășe comandant suprem, că. în 
spiritul prețioaselor dumneavoastră indicații si orientări, al exigentelor su
perioare pe care le-ati pus în fata muncii ideologice, plenara a analizat, 
in spirit critic si autocritic, cu înaltă răspundere comunistă, rezultatele ob
ținute in activitatea de educare comunistă a personalului, modul cum aces
tea se oglindesc în îndeplinirea misiunilor de apărare a proprietății so
cialiste si avutului personal al cetățenilor, .aplicarea fermă a legalității so
cialiste și a normelor de conviețuire socială. întărirea climatului de ordine 
și disciplină, prevenirea si combaterea infracțiunilor și a altor manifestări 
antisociale. In același timp, au fost stabilite obiectivele si sarcinile prio
ritare ale activității comandanților, organelor si organizațiilor de partid, me
nite să asigure intensificarea educației partinice, revoluționare a întregului 
personal, perfectionarea pregătirii politîco-ideologice a efectivelor, astfel in
cit fiecare lucrător să fie un. bun specialist si. totodată, un militant ferm 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului si statului nostru.

Sintem hotărîti să înlăturăm cu fermitate neajunsurile din activitatea 
noastră, să p.ungm .si, mat .mult jn.„ valoare, «mdiliile optime de pregătire si 
educare de eștre , dispunem, pentru' a obține- rezultate silperio'arc' in. for
marea si dezvoltarea, conștiinței, socialiste, revoluționare a personalului. 
Vom acorda o atenție deosebită cultivării : calităților politice.'etice și pro
fesionale profirii-comunistului, activistului de partid, si de stat, astfel iii- 
cit toti lucrătorii: Ministerului de Interne să aibă o. conduită exemplară în- 
muncă si societate, să se afitme. în toate împrejurările ca militant! ai parti
dului. slujind cu întreaga, lor capacitate cauza nobilă a socialismului, inte
resele majore ale tării și poporului.

Vă, asigurăm., mult stimate si iubite tovarășe comandant suprem, că, 
urrnînd exemplul dumneavoastră luminos, de fierbinte patriotism, pasiune 
si înaltă dăruire revoluționară, vom acționa și in- viitor cu răspundere co
munistă pentru aplicarea consecventă in practică a ordinelor pe care ni le 
dați. a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al 
XIII-Iea al partidului, din. indicațiile si orientările cuprinse in inestimabila 
dumneavoastră operă teoretică si practică, pentru ca. in striusă legătură 
cu oamenii muncii, să aducem o contribuție sporită la apărarea marilor 
valori materiale și spirituale făurite de poporul român, a securității statului, 
avuției naționale, ordinii și liniștii publice, la continua înflorire a scumpei 
noastre patrii. libere si independente — Republica Socialistă România.

Să trăiți, tovarășe- comandant suprem 1.

TOVARĂȘĂ ACADEMICIAN DOCTOR 
INGINER ELENA CEAUȘESCU a primit pe tovarășul Herbert Weiz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministru pentru știință și tehnologie din R. D, Germană

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a primit, luni, 
pe tovarășul Herbert Weiz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru pentru știință și tehnologie 
din R.D. Germană, care efectuează o 
vizită in țara noastră la invitația 
guvernului și a Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

Oaspetele a arătat că îi revine plă
cuta misiune de a transmite tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, un cordial salut. împreună 
cu cele mai bune urări din partea 
tovarășului Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane. De asemenea, din 
partea tovarășului Erich Honecker 
s-au transmis aceleași urări de bine 
și succes în activitate tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Tovarășul Herbert Weiz a subli
niat că îi face o deosebită plăcere 
de a adresa tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu un 
cald mesaj de prietenie din partea 
guvernului, a oamenilor de știință 
din R.D. Germană, precum și urări 
de noi succese în. rodnica și bogata 
activitate pe care o desfășoară. Tot
odată, el a exprimat profunda satis
facție de a fi primit de tovarășa 
Elena Ceaușescu și de a avea un 
schimb de vederi în probleme pri
vind. dezvoltarea în continuare a co
laborării dintre România și R.D. 
Germană în domenii importante ale 
științei și tehnologiei.

Mulțumind pentru mesajele adre
sate. tovarășa Elena Ceausescu a 
transmis, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a sa personal, 
un cald salut și cele mai bune urări

tovarășului Erich Honecker. Comite
tului Central al P.S.U.G., poporului 
din R.D. Germană.

De asemenea, tovarășa Elena 
Ceaușescu a adresat oamenilor de 
știință din R.D.G. cele mai bune 
urări de succes în opera de moder
nizare și dezvoltare continuă a eco
nomiei.

întrevederea, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
prilejuit o examinare a stadiului si 
perspectivelor de aprofundare a 
cooperării tehnico-științifice între 
cele două țări. în acest cadru au fost 
înfățișate obiectivele fundamentale 
ale cercetării științifice din România 
și R.D. Germană, apreciindu-se că 
potențialul tehnico-științific al celor 
două țări creează posibilitatea am
plificării colaborării bilaterale în 
vederea dezvoltării unor ramuri 
prioritare ale economiilor naționale, 
realizării unei noi calități a muncii 
și a vieții in toate sectoarele de ac
tivitate.

Evidențiindu-se. cursul ascendent 
al colaborării dintre oamenii de 
știință din România și R.D. Germa
nă — colaborare ce se înscrie în an
samblul relațiilor multilaterale exis
tente între țările si popoarele noas
tre — în timpul întrevederii a fost 
exprimată hotărîrea comună de a se 
acționa pentru diversificarea coope
rării bilaterale în sectoare importan
te ale economiei, cercetării științifi
ce. dezvoltării tehnologice și intro
ducerii progresului tehnic în cele 
două- țări, cu convingerea că aceasta 
servește intereselor popoarelor noas
tre. cauzei generale a păcii si. înțele
gerii între națiuni.

La primire a luat parte Ion Ursu, 
prîm-vicepreședînte al Consiliului 
National pentru Știință și Tehno
logie.

A fost de fată ambasadorul R.D. 
Germane Ia București; Herbert 
Plasehke.

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a .trimis, o 
telegramă primului ministru al Re
publicii Unite Tanzania. Joseph Sinde 
Warioba cu prilejul numirii în a- 
ceastă funcție, prin care îi adresează 
calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire și deplin succes 
în îndeplinirea înaltei misiuni încre
dințate.

în telegramă se exprimă convin
gerea că, in continuare. guvernul 
român și tanzanian vor acționa pen
tru întărirea raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit o 
telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Islamice Iran, 
Mir Hussein Moussavi. prin care 
îi sînt transmise mulțumiri pentru 
felicitările adresate cu ocazia reîn- 
vestirii în această funcție. In tele
gramă se exprimă, totodată, dorința 
consolidării și extinderii relațiilor 
dintre cele două țări.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST JAPONEZ

Am aflat cu tristețe despre încetarea din viată a tovarășului Tomi.o 
Nishizawa. vicepreședinte al Prezidiului C.C. al P.C.J.. militant de scamă 
al Partidului Comunist Japonez.

Vă exprimăm dumneavoastră, conducerii Partidului Comunist Japonez, 
întregului partid, sincere condoleanțe.

Vă rugăm să transmiteți, totodată, familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune. ■ /

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

15 ANI DE LA SEMNAREA NOULUI TRATAT DE PRIETENIE, 
COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ R0M0-P0L0N

Vizita delegației de activiști ai Partidului Muncii din Coreea
Tovarășul Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C, al P.C.R.. a primit dele
gația de activiști ai Partidului Mun
cii din Coreea, condusă de tovarășul 
Rang Zâng Yong. adjunct de șef dc 
secție la C.C. al P.M.C., care, la in
vitația C.C. al P.C.R.. a efectuat o 
vizită pentru schimb de experiență 
in tara noastră. în perioada 4—11 no
iembrie.

în cadrul convorbirii avute cu 
acest prilej au fost evocate bunele 
relații de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre partidele, popoare
le și țările noastre, care se dezvoltă 
continuu. în spiritul convorbirilor si 
înțelegerilor convenite cu prile
jul intilnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist. Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Kim Ir Sen. secre
tar general al Comitetului Central al 
Parțidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Ropuiare Demo
crate Coreene.

★
In timpul vizitei în tara noastră, 

delegația de activiști ai P.M.C. a

avut întîlniri pentru schimb de ex
periență la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Ministerul 
Industriei de Utilaj Greu și Ia Comi
tetele județene Prahova. Dîmbovița, 
Maramureș și Satu Mare ale P.C.R. 
Oaspeții coreeni au vizitat obiective 
economice si social-culturale din Ca
pitală și din. județe.

CRONICA
Prin decret prezidențial :
— tovarășul Ion C. Petre se nu

mește in funcția de viceprim-minis- 
tru al guvernului și se eliberează din 
funcția de ministru ăl construcțiilor 
industriale ;

— tovarășul Ștefan Andrei se eli
berează din funcția de ministru, al 
afacerilor externe, urrhînd a primi 
alte însărcinări ;

— tovarășul Ilie 'Văduva se nu
mește in funcția de ministru ai aia-' 
cerilor externe.;

— tovarășul Ioan Avram se nu
mește in."funcția de ministru al con
strucțiilor industriale.

Cronica zilei
Luni, 11 noiembrie,, tovarășul Miu

Dobrescu, membru al Comitetului 
; Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
; s-a întilnit cu delegația Partidului 
I Comunist Libanez, condusă de to

varășul Nadim Abdul Samad, mem-
; bru al Biroului Politic al C.C. al P.C.

Libanez, care,, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara noastră.

în cursul întrevederii s-a efectuat 
o informare reciprocă privind acti
vitatea și preocupările actuale ale 
P.C.R. și ale P.C. Libanez și au fost 
abordate unele aspecte, ale vieții in- 

j temaționale. îndeosebi ale evoluției 
situației din Orientul Mijlociu. Tot- 

| odată, au fost evocate bunele ra
porturi statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Libanez și s-a exprimat dorința 
de a dezvolta și adinei și în viitor 
aceste relații, în spiritul stimei și 

, respectului reciproc, în interesul 
I celor două partide, al cauzei păcii, 
: dezarmării, progresului social și co

laborării internaționale.
+

i Cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a semnării noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistentă 

' mutuală între Republica Socialistă 
: România și Republica Populară Po- 
. lonă — eveniment important în is

toria relațiilor româno-polone. care 
a contribuit Ia dezvoltarea și mai 
puternică, în toate domeniile., a 
raporturilor tradiționale de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre ță
rile și popoarele noastre — între 
miniștrii afacerilor externe ai Româ
niei și Poloniei a avut loc un 
schimb de telegrame..

+
La București s-a deschis, luni, ci

clul de conferințe tehnice maghiare. 
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, Nicolae Andrei, președintele 
Camerei de Comerț, și Industrie a 
Republicii Socialiste România, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Beck. Tamâs, președin
tele Camerei de Comerț a R.P. Un- 
gare. au evidențiat, că manifestarea 
contribuie la cunoașterea mai apro
fundată a., .posibilităților .existente 

; pentru extinderea și diversificarea 
[în continuare,.a. colaborării, econo

mice și a schimburilor . comerciale 
: româno-ungare.

A fost de față Szuts Pal, ambasa
dorul R.P. Ungare la București.

Popoarele român și polonez mar
chează. astăzi, împlinirea a 15 ani 
de la încheierea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă. Continuînd, în noile condiții, 
prevederile tratatului din 1949. do
cumentul semnat la 12 noiembrie 
1970 a statornicit cadrul politic și 
juridic pentru extinderea și adin- 
cirea prieteniei și alianței dintre 
popoarele noastre, a cooperării reci
proce pe multiple planuri,. în inte
resul comun al dezvoltării operei de 
construcție socialistă în cele două 
țări, al cauzei generale a socialis
mului.

Avînd bogate tradiții, făurite în 
lupta celor două popoare pentru 
apărarea și afirmarea ființei lor na
ționale, pentru libertate și progres, 
raporturile de prietenie și colabora
re româno-polone s-au ridicat în 
anii construcției socialiste pe o 
treaptă superioară, întemeiate fiind 
pe comunitatea de orînduire și ideo
logie, a scopurilor și aspirațiilor. Cel 
de-al doilea Tratat româno-polon, 
ale cărui prevederi au fost aprofun
date în 1977 prin Declarația comu
nă, a consacrat, la temelia relații
lor dintre țările noastre, principiile 
deplinei egalități, respectului inde
pendenței și suveranității naționale; 
neamestecului în treburile interne, 
sprijinului și întrajutorării tovără
șești, a trasat noi jaloane pentru 
extinderea colaborării in cele mai 
diverse domenii.

Experiența însăși a demonstrat în
semnătatea deosebită pe care o au 
pentru întărirea relațiilor noastre de 
colaborare legăturile de prietenie 
și solidaritate dintre forțele politice 
conducătoare din cele două țări — 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez — și, 
în acest cadru, rolul hotâritor al in
tilnirilor și convorbirilor la nivelul 
cel mai înalt.

Un moment de cea mai mare im
portanță, care a deschis noi și ample 
orizonturi raporturiloV reciproce, 
l-au constituit convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski, prile
juite de vizita întreprinsă de dele
gația de partid și de stat a țării 
noastre în.Poloriiă în iunie 1984- Re
zultatele dialogului la nivel înalt 
și-au găsit expresia in Declarația 
comuna româno-polOnă și in Pro
gramul de lungă durată al dezvol
tării colaborării economice și tehni- 
co-științifîce dintre cele două țări.

Referindu-se la evoluția rapor
turilor reciproce, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „îp 
spiritul și pe baza Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Polonă, s-au dezvoltat și diversificat 
continuu colaborarea și cooperarea 
economică, s-au amplificat contac
tele și schimburile dc experiență 
între partidele noastre, între orga
nizațiile politice și obștești din cele 
două țări“.

La rindul său. tovarășul WOJ
CIECH JARUZELSKI sublinia : 
„Dorim să dezvoltăm în continuare 
legăturile multilaterale intre Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez și 
Partidul Comunist Român, intre oa
menii muncii din țările noastre. Vom 
depune toate eforturile pentru per
manenta amplificare a colaborării 
polono-române reciproc avantajoase, 
fructuoase în toate domeniile".

Pe baza înțelegerilor la nivel înalt, 
schimburile și colaborarea economi
că s-au extins și diversificat, o a- 
tenție deosebită acordîndu-se coope
rării multilaterale în producție. A- 
plicarea consecventă a înțelegerilor 
în acest sens, concretizarea măsuri
lor de colaborare stabilite sînt de 
natură să sporească forța economii
lor noastre naționale, să contribuie 
la progresul lor susținut. Se dezvol
tă conlucrarea în domeniile științei 
și tehnicii, pe planul învățămintului 
și culturii, în alte domenii de inte
res comun.

In același timp. România și Po
lonia acționează in sfera vieții in
ternaționale, în vederea opririi în
cordării. pentru reluarea politicii de 
destindere, pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor și a se trece la 
măsuri efective de dezarmare.

Dezvoltarea în ansamblu a rela
țiilor româno-polone evidențiază că 
noul Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală corespunde în
tru totul intereselor fundamentale 
ale celor două țări și popoare.

împlinirea unui deceniu și jumă
tate de la semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Polonia 
oferă poporului român prilejul de a 
adresa poporului prieten polonez 
cele mai calde felicitări, împreună 
cu urarea ca, în strînșă unitate, sub 
crmctucerea' PâțtidWti"' Muncitoreșq., 
Unit Polonez., să. dobîndească noi Și- 
noi realizări în -dezvoltarea Poloniei 
pe calea socialismului, exprimînd, 
totodată, ■ convingerea că. relațiile' 
noastre de prietenie .și colaborare 
se vor întări tot mai mult, în inte
resul reciproc, al cauzei socialismu
lui, progresului și păcii.

Generoasă manifestare consacrată sporirii contribuției tinerei
la făurirea unei lumi a păcii, progresului și demnității

★
In ziua de II noiembrie a.c. a avut 

loc plenara Consiliului politic al Mi
nisterului de Interne cu activul, in 
care a fost dezbătută activitatea co
mandanților. organelor si organiza
țiilor de partid pentru transpu
nerea in viată a hotăririlor Congre
sului al XIII-Iea al Partidului Co
munist, Român privind creșterea ca-Adunare festivă consacrată aniversăriia 100 de ani de existență a Liceului agroindustrial „Ion lonescu de la Brad“

în comuna Horia, județul Neamț, 
a avut Ioc o- adunare festivă consa
crată aniversării a 100 de ani de 
existență a Liceului agroindustrial 
„Ion lonescu de la Brad“ din loca
litate.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, participant Ia adunare 
au adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, in care se spune : 
în aceste momente sărbătorești, ele
vii și cadrele didactice, absolvenții 
liceului centenar dau glas recunoș
tinței lor profunde pentru minuna
tele condiții de muncă, viață și în
vățătură de care beneficiază, pentru 
grija părintească pe care condu
cerea partidului și statului, dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate ■ tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o purtați formării și educării multi
laterale a tinerilor ca cetățeni și 
constructori de nădejde ai României 
socialiste, care vor duce mai departe 
flacăra nepieritoare a tradițiilor pro
gresiste, a patriotismului socialist 
și spiritului revoluționar ce caracte
rizează societatea pe care o edi

INFORMAȚI! SPORTIVE 

GIMNASTICĂ: Daniela SiUvaș - 
campioană mondială Sa bîmă

MONTREAL 11 (Agerpresl. — 
Campionatele mondiale de gimnasti
că s-au încheiat la Montreal cu în
trecerile concursului special pe apa
rate. printre laureatele competiției 
feminine numărîndu-se si sportivele 
românce Daniela Silivas — meda
lie de aur Ia bîrnă. si Ecaterlna 
Szabo, medaliată cu argint la bîrnă 
si sărituri.

Tinăra gimnastă Daniela Silivaș, 
debutantă la campionatele mondiale, 
a prezentat un exercițiu cu nu
meroase elemente de mare dificul
tate. oe care le-a executat cu multă 
gratie si virtuozitate tehnică, abti- 
nind nota maximă. .10“. fiind încu
nunată astfel cu titlul de campioană 
a lumii.

Daniela Silivas a totalizat 19.813

*
litătîî si eficientei muncii politieo- 
ideologice. de ridicare a conștiinței 
socialiste, revoluționare a efectivelor.

La lucrările plenarei au participat 
tovarășii Ion Coman. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., George Homoștean. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
de interne.

ficăm. Exprimăm, de asemenea, cele 
mai calde sentimente de mulțumire 
și prețuire față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic și savant de re
nume mondial, pentru contribuția de 
seamă adusă la progresul neîntrerupt 
al învățămîntuîui, pentru atenția 
deosebită pe care o manifestă fată 
de formarea multilaterală, revolu
ționară, a tinerei generații.

Mobilizați die luminosul dum
neavoastră exemplu de slujire fără 
margini a patriei, partidului și 
poporului din rîndurile căruia v-ați 
ridicat, de prețioasele idei și orien
tări cuprinse în cuvîntarea rostită 
cu prilejul deschiderii noului an de 
învățămint 1985—1986, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Secre
tar general, că vom acționa cu înal
tă dăruire și pasiune revoluționară 
pentru ridicarea continuă a calității 
procesului instructiv-educativ,. pen
tru formarea unor tineri viguroși și 
harnici, însetați de cultură și știință, 
a unor cadre temeinic pregătite 
pentru agricultură, profund devotate 
cauzei socialismului și comunismu
lui in România.

(Agerpres)

puncte, fiind urmată de Ecaterina 
Szabo — 19,775 puncte, Sușunova 
(U.R.S.S.) — 19,575 puncte. Polokova 
(Cehoslovacia) — 19,538 puncte. Ric- 
na (Cehoslovacia) — 19,475 puncte : 
Iurcenko (U.R.S.S.) — 18.850 puncte.

La sărituri. Ecaterina Szabo a ob
ținut. de asemenea, medalia de ar
gint. cu 19,650 puncte, precedată de 
Elena Sușunova (U.R.S.S.) — 19.826 
puncte.

Ciștigătoarele la celelalte două a- 
parate : paralele inegale : Gabriele 
Fahrich (R. D. Germană) — 19,938 
puncte : sol : Oksana Omeliancik 
(U.R.S.S.) — 19.900 puncte.

La campionatele de la Montreal 
gimnastele românce au cucerit patru 
medalii : una de aur si trei de ar
gint.

Proclamarea- de către Națiunile Unite a Anului Internațional al Tine
retului, marcat în 1985 pe toate meridianele, sub. generoasa deviză 
„Participare, Dezvoltare, Pace" - din inițiativa României socialiste, a pre
ședintelui Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu - a deschis rodnice 
perspective unor abordări cuprinzătoare ale problemelor ca.re confruntă 
tinăra generație, mobilizării mai. active a tinerilor de pretutindeni la solu
ționarea problemelor sale vitale, în primul rînd la înfăptuirea idealurilor 
de pace, independență și progres ale tuturor popoarelor. întregul proces 
de pregătite a Anului Internațional al Tineretului, cit și marcarea aces
tui eveniment, confirmînd pe deplin oportunitatea A.I.T., au adus noi șî 
strălucite argumente în sprijinul inițiativei românești privind tinăra gene
rație,. al rolului, și misiunii, atît de importante a tineretului în. lumea con
temporană, evidențiate consecvent și cu claritate în documentele partidului 
nostru, în gindirea teoretică și activitatea practică ale tovarășului 
Nîcolae Ceaușescu.

„Noi - sublinia președintele țării noastre - apreciem că, în condi
țiile actuale, grija și preocuparea statelor și popoarelor pentru formarea 
și educarea tinerei generații reprezintă o problemă de cea mai mare în-

semnătate pentru viitorul omenirii, pentru progresul necontenit al civilizației 
umane. Flecare stat, fiecare popor are responsabilitatea de a crește și 
educa tineretul în spiritul muncii și creației pentru patria căreia ii apar
ține, al nobilelor idealuri ale păcii și prieteniei, al respectului față de 
marile valori ale civilizației umane". Aceste aprecieri, cit și îndemnurile 
adresate de șeful statului român tinerei generații de pretutindeni pentru a 
acționa, împreună cu întregul popor, în vederea sporirii contribuției la 
făurirea unei lumi a păcii, mai bună și mai dreaptă, au determinat o 
intensificare pe plan mondial a preocupărilor față de tineret, au dus la 
o mai mare focalizare a atenției celor in drept asupra problemelor spe
cifice care preocupă tinăra generație.

Ampla și bogata activitate desfășurată de comitetele naționale pentru 
A.I.T., care funcționează în marea majoritate a statelor lumii, avînd ca 
obiectiv transpunerea in. viață a Programului de măsuri și activități ela
borat de Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., al cărui președinte 
este tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, se constituie în argumente viabile privind largul 
răsunet mondial al inițiativelor românești privind tineretul.

PARTICIPARE
Dc la deziderat, 

la realitate
Participarea — unul din cuvintele- 

simbol înscrise în deviza A.I.T. — la 
viata socială reprezintă un atribut 
fără de care asigurarea unei dezvol
tări economico-sociale a fiecărui 
popor este de neconceput. Manifes
tarea acestei cerințe comnlexe este 
Dregnantă în lumea contemDorană. 
cind ne întinse zone ale olanetei ti
nerilor le este împiedicată practic 
in diferite forme participarea efec
tivă la viata oolitico-socială. Anul 
Internațional al Tineretului a ofe
rit. în acest sens, o serie de analize 
si concluzii îndemnînd factorii de de
cizie la atragerea tineretului la ac
tivități sociale, la elaborarea unor 
nrograme vizind intensificarea Darti- 
cioării sale la viata nolitică. econo
mică. socială si culturală.

Fără îndoială, una din sarcinile 
Drioritare în condițiile actualei crize 
economice mondiale s-a arătat a fi 
manifestarea grijii nentru a asigura 
generației tinere dreDtul primordial 
— dreptul Ia muncă.

© Comitetul national din Italia 
nentru A.I.T. a desfășurat numeroa
se acțiuni, cu precădere la nivel 
local. în vederea Pășirii unor soluții 
la problema șomajului juvenil, pen
tru eliminarea discriminărilor în 
angajarea forței de muncă (de care 
sînt afectate în mod deosebit tinere
le fete) si adoptarea unor măsuri 
menite să coreleze activitățile de 
școlarizare si pregătire profesională 
cu cerințele economiei.

® în Belgia funcționează structuri 
SDecifice pentru A.I.T.. De agenda 
a-cestora aflîndu-se preocupări pri
vind ameliorarea situației tinerilor 
muncitori, preocupări privind crea
rea unor noi locuri de muncă pen
tru tineri. O atentie deosebită a fost 
acordată coboririi virstei maioratului 
de la 21 la 18 ani. precum si moda

lităților specifice de snriiinire a ti
neretului din țările lumii a treia 
pentru lichidarea subdezvoltării.

® Comitetul național pregătitor 
pentru A.I.T. din Spania a elaborat 
un program conținînd ca principale 
obiective examinarea și evaluarea si
tuației tineretului pentru a o supune 
atenției publice în vederea definirii 
unei politici pentru tineret. între do
meniile de preocupări abordate se 
află : tineretul și șomajul, tineretul și 
informarea tineretul și cultura, ac
tivități internaționale pe linie de ti
neret.

Mari disponibilități 
sociale în rezervă

Lichidarea subdezvoltării, proces 
cerut de insesi realitățile dramatice 
ale lumii contemporane, constituie o 
problemă care preocupă în cel mai 
înalt grad tineretul lumii a treia. Este 
firesc, ținind seama de faptul că din 
totalul persoanelor tinere, cuprinse 
între 15—24 de ani. în statele in curs 
de dezvoltare se află patru din cinci 
tineri ai lumii. Tocmai în calitate de 
exponent social al viitorului, tinere
tului din aceste țări nu îi poate fi 
cituși de puțin indiferent dacă va 
trăi și se va dezvolta în țări care se 
vor afla la si mai mare distantă, 
vor fi și mai rămase în urmă în ra
port cu cele avansate economic — 
sau, dimpotrivă, în țări care nu vor 
mai cunoaște astfel de decalaje. 
Avînd in vedere marile disponibili
tăți sociale ale populației tinere din 
aceste țări, cu prilejul Anului In
ternațional al Tineretului a fost 
lansată o amplă campanie vizind 
conștientizarea tinerilor din aceste 
țări asupra importantei contribuții pe 
care o pot aduce — și au datoria să 
o aducă fiind nemiiloeit interesați — 
la eliminarea subdezvoltării, la asi

gurarea progresului popoarelor din 
țările în curs de dezvoltare. Cu oca
zia reuniunilor regionale consacrate 
AXT.. desfășurate în 1983 la Nairobi, 
San Jose, Bangkok și Bagdad, s-a 
arătat că pornind de Ia ponderea im
portantă a tineretului in totalul 
populației, de la voința tinerilor de 
a-și intensifica eforturile vizind eli
minarea înapoierii economice sînt 
necesare măsuri profunde, radicale, 
pe multiple planuri. Se sublinia cu 
aceste prilejuri imperativul atragerii 
tinerilor la elaborarea unor programe 
economico-sociale — locale, regionale 
și naționale — precum și la realiza
rea lor.

O Comitetul national de coordona
re pentru A.I.T. din Senegal, cu 
filiale în toate provinciile țării, a pus 
la punct un document în care este 
înfățișată situația actuală a tineretu
lui. pe diferite categorii, precum și 
un plan pentru viitorii 10 ani în care 
se prevăd orientări și acțiuni menite 
să amplifice prezenta tineretului în 
viata tării. Un loc aparte il deține 
organizarea unor șantiere, ferme și 
cooDerative. de tineret Dentru com
baterea secetei, participarea la cam
paniile de reimpăduriri. combaterea 
desertificării.

9 în Bangladesh, Comitetul națio
nal pentru marcarea A.I.T. a așezat 
în centrul preocupărilor pentru acest 
an asigurarea calificării profesiona
le pentru un număr suplimentar de 
100 000 de tineri. Vor fi create 28 000 
de posturi pentru învătămîntul pro
fesional și tehnic, va fi extinsă an
gajarea tinerilor în diferite sectoare 
ale industriei și agriculturii.

Aspirația supremă 
a tuturor

Documentele A.I.T. adoptate atît la 
Națiunile Unite, cit și în cadrul unor 
manifestări naționale și internațio

nale consacrate acestui eveniment 
definesc pacea ca bunul cel mai de 
preț, condiția sine qua non fără de 
care nu pot exista aspirații, împliniri, 
bucurii. în prezent, cind cursa 
înarmărilor. în primul rind cele 
nucleare, a ajuns să nună în 
primejdie însăși existenta ome
nirii. vocea tinerei generații se ridi
că viguros pentru salvgardarea păcii 
și încetarea cursei înarmărilor. In 
toate regiunile Terrei. sub genericul 
Anul Internațional al Tineretului, in
tr-o largă varietate de forme, tinerii, 
organizațiile de tineret și studenți de 
diferite orientări politice — comunis
te. socialiste, social-democrate, libe
rale, radicale sau conservatoare — 
și-au intensificat acțiunile. împreună 
cu celelalte forțe iubitoare de pace, 
împotriva pericolului de război.

O Conferința mondială a comitete
lor naționale pentru A.I.T., găzduită 
de România, a adoptat Declarația co
mună. difuzată ca document oficial al 
O.N.U.. ca’re lansează chemarea ca ti
nerii lumii „să depună și să-și inten
sifice eforturile pentru oprirea cursei 
înarmărilor nucleare și convenționale 
pe Pămint și pentru prevenirea ex
tinderii ei în spațiul cosmic, pentru 
promovarea de măsuri care să întă
rească încrederea între state, soluțio
narea pașnică a diferendelor și secu
ritatea internațională, pentru orien
tarea spre dezvoltarea economică, 
socială și culturală pașnică a nu
meroaselor resurse folosite în prezent 
pentru înarmări".

Departe de a-și epuiza conținutul, manifestările consacrate Anului In
ternațional al Tineretului, sub generoasa deviză „Participare. Dezvoltare, 
Pace“ — manifestări din care am prezentat doar citeva — se constituie 
intr-un prilej rodnic de cunoaștere si soluționare a problemelor tinerei 
generații. Fără îndoială, complexitatea acestor probleme, ca si caracterul 
lor multidimensional, fac necesară abordarea lor în perspectiva largă a 
viitorului., în acest cadru, luînd în considerare inițiativele României, Co
mitetul pentru problemele sociale, umanitare si culturale al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat o rezoluție in care, printre altele, recoman
dă eforturi din partea statelor membre, astfel incit, dună încheierea 
calendaristică a A.I.T.. preocupările privind tineretul să se afle în con
tinuare în prim-planul politicii la nivel național si internațional.

Ioan TIMOFTE

Anul Internațional 
al Tineretului 

1985

O In K. F. Germania, Marea Bri- 
tanie. Italia, Belgia si Olanda, orga
nizații de tineret membre ale comi
tetelor naționale aLe A.I.T. au desfă
șurat și desfășoară o amplă paletă de 
acțiuni împotriva instalării noilor ra
chete nucleare americane cu rază me
die de acțiune, a creșterii bugetelor 
militare în detrimentul educației. în- 
vățămîntului. finanțării unor proiecte 
vizind crearea unor noi locuri de 
muncă pentru tineri.

© în Finlanda, Danemarca, Suedia, 
Norvegia, Islanda, tineri de diferite 
orientări, mobilizați de îndemnurile 
generoase ale A.I.T.. au organizat de
monstrații, mitinguri și simpozioane 
in sprijinul declarării nordului Euro
pei ca zonă liberă de arme nucleare, 
pentru dezarmare și pace.

O Comitetul național din Japonia 
pentru A.I.T. și-a concentrat o serie 
de acțiuni sub lozinca activizării miș
cării antinucleare, pentru ca tragedi
ile de la Hiroshima și Nagasaki să 
rămînă de domeniul trecutului.

© La New Delhi, cu prilejul unui 
festival la care au fost prezenți re
prezentanți ai tineretului din 35 de 
state, organizat cu prilejul A.I.T., 
primul-ministru al Indiei, Rajiv 
Gandhi, președinte în exercițiu al 
mișcării țărilor nealiniate, a adresat 
tineretului din aceste state, tineretu
lui lumii apelul de a spori contribu
ția la făurirea unei lumi a păcii, 
lipsită de amenințarea armelor, mai 
bună și mai dreaptă.



Schimb de mesaje între 
președintele României, Nicolae Ceaușescu, 
și cancelarul R.F. Germania, Helmut Kohl

BONN 11 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, au fost transmise cancelarului 
federal al Republicii Federale Ger
mania, Helmut Kohl, un salut cordi
al, urări de progres și prosperitate.

Cancelarul Helmut Kohl a mul
țumit pentru mesaj și a rugat 
să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală.

Schimbul de mesaie a fost prile- 
iuit de primirea de către cancelarul 
Republicii Federale Germania a to
varășului Manea Mănescu. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care 
a participat la reuniunea Comitetu
lui executiv al Consiliului de Inter
acțiune pentru Cooperare Interna
țională.

Depășirea actualelor fenomene negative din economia mondială 
impune soluționarea globală a problemelor subdezvoltării

Intervenția reprezentantului țării noastre
în Comitetul O.N.U. pentru probleme economice și financiare
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres) 

• N. Chilie transmite : In cadrul dez
baterilor din Comitetul pentru pro
bleme economice și financiare al 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crate examinării problematicii dez
voltării și cooperării economice in
ternaționale, reprezentanții unui 
mare număr de state, in special ai 
tarilor în curs de dezvoltare și nea
liniate, au făcut o amplă analiză a 
situației complexe și grave existente 
în sistemul economic, comercial și 
financiar internațional, care afec
tează în principal interesele țărilor 
sărace ale lumii și au relevat inter
dependențele strînse între domeniile 
monetar, financiar, al comerțului, 
datoriei externe și dezvoltării.

Reprezentantul țării noastre s-a 
referit pe larg, în cuvîntul său, la 
fenomenele negative existente în 
economia mondială și la necesitatea 
mobilizării voinței politice a tuturor 
statelor, a intensificării eforturilor 
tuturor guvernelor pentru întreprin
derea unor măsuri radicale, pentru 
operarea unor schimbări structurale 
profunde în relațiile monetar-finan- 
ciare și comerciale internaționale, în 
raporturile economice, în general, 
în scopul depășirii crizei economice 
mondiale și reluării procesului de 
creștere economică, în special în ță
rile în curs de dezvoltare.

Ieșirea din actuala situație de cri
ză, a subliniat reprezentantul român, 
reclamă revitalizarea procesului dez
voltării în întreaga lume, în pri
mul rind prin crearea condițiilor 
necesare pentru ca țările in curs 
de dezvoltare să-și recapete rolul 
dinamic în comerțul internațional, 
în economia mondială. El a accen
tuat necesitatea găsirii unei soluții 

j eficiente și urgente în problema da
toriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, relevînd că se constată o 

; recunoaștere tot mai largă a faptu- 
lui că rezolvarea crizei datoriei ex
terne a țărilor sărace nu se poate 
face doar pe calea unor politici se
vere de austeritate și ajustări eco
nomice din partea acestor țâri, ci 
este nevoie de sprijinirea lor efecti
vă în realizarea unor politici de 
creștere economică, de participarea 
largă și neîngrădită a acestor state 
la comerțul internațional.

Vorbitorul a prezentat în conti
nuare propunerile concrete avansate 
și promovate de țara noastră pen
tru depășirea situației existente în 
economia, comerțul și sistemul fi- 
nanciar-monetar internațional, ară- 
tînd că se impune reglementarea si
tuației actuale din comerțul inter
național, astfel încît acesta să de
vină un instrument, eficient al creș
terii economice. în acest sens, a 
spus el, este necpsar să se pună ca-

ORIENTUL MIJLOCIU
0 O declarație a reqelui Hussein al Iordaniei privind relațiile 
cu Siria © Contacte diplomatice în legătură cu preqătirea 
unei conierinfe internaționale asupra situației din zonă 

• încheierea convorbirilor eqipteano-palestiniene
AMMAN 11 (Agerpres). — Rege

le Hussein al Iordaniei relevă într-o 
scrisoare adresată primului-ministru 
iordanian. Zeid Rifai. și citată de 
agențiile SANA, France Presse și 
FANA că în prezent sint vizibile 
semnele ..unei noi etape în relații
le dintre Iordania si Siria", spre bi
nele celor două părți si al statelor 
arabe in ansamblu.

Suveranul hașemit arată, totodată, 
in scrisoare că în creșterea tensiunii 
între Iordania si Siria. înregistrată 
in a doua jumătate a ultimului de
ceniu. un rol important l-au jucat 
unele grupuri religioase. Regele 
Hussein a precizat, de asemenea. în 
scrisoare că de acum înainte nu vor 
mai fi tolerate astfel de acțiuni îm
potriva Siriei de ne teritoriul ior
danian.

Parlamentul iordanian și „Con
siliul notabililor" și-au exprimat 
sprijinul față de poziția regelui 
Hussein cu privire la organiza
rea unei conferințe de pace in 
Orientul Mijlociu, reafirmată de su
veranul hașemit in reoentul discurs 
pronunțat cu prilejul deschiderii se
siunii parlamentare. De asemenea, 
cele două organisme își exprimă 
sprijinul față de continuarea coope
rării dintre Iordania și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei in ve
derea restabilirii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, informea
ză agenția iordaniană de știri 
PETRA. S-a manifestat, în același 
tiimp, solidaritatea cu lupta de re
zistentă a locuitorilor din teritoriile 
arabe ocupate,

CAIRO. — Egiptul. împreună cu 
alte state arabe și cu O.E.P., ac
ționează pentru a se pune de 
acord in legătură cu pregătirea 
unei conferințe internaționale con
sacrate situației din Orientul Mij
lociu, a declarat Osma El Baz, șeful 
cabinetului prezidențial egiptean 
pentru afacerile politice. El a adău
gat însă — după cum relatează 
agențiile U.P.I. și France Presse — 
că nu a fost obținut încă acordul 
părților interesate, iar pregătirea 
unui asemenea forum necesită timp 
Îndelungat.

Cancelarul Helmut Kohl a dat 
o înaltă apreciere preocupări
lor statornice ale președintelui 
Nicolae Ceausescu, inițiativelor și 
acțiunilor sale consacrate dezvoltării 
si adincirii relațiilor de prietenie si 
colaborare dintre România si R. F. 
Germania, păcii si conlucrării inter
naționale.

în cursul convorbirii s-a apreciat 
evoluția relațiilor bilaterale, îndeo
sebi a celor economice, evidențiin- 
du-se posibilitățile pentru dezvol
tarea în continuare a schimburilor 
comerciale,’ cooperării în producție, 
colaborării tehnico-științifice și cul
turale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții internațio
nale actuale.

păt măsurilor protecționiste și să se 
acționeze cu mai multă fermitate 
pentru instaurarea unui comerț e- 
chitabil, pentru eliminarea practici
lor discriminatorii, a oricăror con
diții politice sau de altă natură care 
frineazâ comerțul mondial.

Vorbitorul a arătat apoi că solu
ționarea corespunzătoare a proble
mei datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare impune, potrivit 
concepției țării .noastre, un dialog și 
negocieri autentice purtate în cadrul 
O.N.U., cu participarea tuturor sta
telor, care să ajungă la convenirea 
unor principii generale, urmînd ca 
negocierea plății datoriei externe să 
se facă de fiecare țară separat, por
nind de Ia principiile preconizate 
pentru rezolvarea globală a acestei 
probleme.

După părerea României, princi
piile generale care ar trebui să stea 
la baza unei asemenea soluții glo
bale sint : anularea datoriei externe 
a țărilor celor mai puțin dezvoltate 
și reducerea importantă a datoriei 
pentru celelalte țări in curs de dez
voltare, reeșalonarea restului dato
riei acestora pe o perioadă mai în
delungată și cu o perioadă de gra
tie de 3—5 ani, stabilirea unor ni
veluri raționale ale dobînzilor. fixa
rea unui plafon maxim de 10—15 la 
sută din încasările din exporturi 
care să fie folosit pentru serviciul 
datoriei externe.

Soluționarea datoriei externe, creș
terea substanțială a asistenței oficia
le pentru dezvoltare pun cu acuita
te necesitatea restructurării siste
mului monetar și financiar pe baze 
noi, democratice — a declarat vor
bitorul. Este necesar să se asigure 
tuturor țărilor posibilitatea de a 
participa în condiții de egalitate la 
soluționarea problemelor din dome
niul monetar-financiar, inclusiv la 
stabilizarea cursurilor principalelor 
devize. începerea la actuala sesiu
ne a Adunării Generale a pregătiri
lor in vederea convocării unei con
ferințe monetar-financiare interna
ționale ar fi de natură să ofere ca
drul cel mai potrivit de abordare a 
acestei probleme.

Vorbitorul a arătat, totodată, că, 
în concepția țării noastre, adincirea 
decalajelor dintre statele bogate și 
cele sărace impune cu necesitate să 
se acționeze mai eficient de către 
O.N.U. și instituțiile sale speciali
zate. de către întreaga comunitate 
internațională pentru oprirea raco
lării de specialiști din țările in curs 
de dezvoltare și crearea unui cadru 
de cooperare internațională în ve
derea prevenirii consecințelor nega
tive ale exodului de personal cali
ficat din țările în curs de dezvol
tare.

Pe de altă parte, El Baz a arătat 
că Egiptul așteaptă un răspuns po
zitiv din partea S.U.A. la recenta 
declarație făcută la Cairo de pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat. Situația din 
Orientul Mijlociu — a spus Osma 
El Baz — trebuie să figureze cu 
prioritate la viitoarea intîlnire la 
nivel înalt sovieto-americană, de
oarece este vorba „despre o situa
ție explozivă intr-o zonă geografică 
foarte delicată".

Președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei. Yasser Arafat, și-a 
incheiat luni vizita oficială de o 
săptămină întreprinsă in Egipt. în 
ultima zi a vizitei sale, el a avut o 
nouă întrevedere cu președintele 
Egiptului. Hosni Mubarak, consacra
tă abordării unor probleme de in
teres comun. în ce privește intensi
ficarea eforturilor de pace.

^agențiile de presa 
pe scurt
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CONVORBIRI LA PHENIAN. La 
Phenian au avut loc luni convor
biri intre Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. 
Coreene, și Mengistu Haile Ma
riam, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncitorilor din Etiopia, 
președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu. Mengis
tu Haile Mariam se află în vizită 
în R.P.D. Coreeană in fruntea unei 
delegații de partid și guvernamen
tale.

„ZILELE MUZICII $1 DISCU
LUI ROMANESC" s-au desfășurat 
in Olanda. Au fost interpretate 
piese reprezentative din creația 

Începerea dezbaterilor generale din cadrul reuniunii F.A.O.
ROMA 11 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celei de-a 23-a sesiuni a 
Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). care se des
fășoară la Roma, au început luni 
dezbaterile oficiale. în cuvintarea 
rostită în fata delegațiilor celor 156 
de state membre ale F.A.O.. pre
ședintele Perului, Alan Garcia Perez, 
a evocat dificultățile pe care le pro
voacă povara datoriei externe țărilor 
in curs de dezvoltare și a subliniat 
că organismele internaționale de cre
dit sint în parte răspunzătoare pen
tru agravarea acestor dificultăți. EI 
a apreciat — după cum relatează a- 
gențiile U.P.I., Reuter și France 
Presse — că „această datorie externă 
— cauzată de forme inechitabile de 
schimb, accentuată de dobînzi ex
trem de înalte și agravată de protec
tionism. care duce la scăderea pre
turilor la produsele țărilor în curs 
de dezvoltare si la blocarea schim
burilor lor comerciale — este ne
dreaptă".

În favoarea liberalizării 
comerțului mondial

MANILA 11 (Agerpres). — In alo
cuțiunea rostită în cadrul lucrărilor 
reuniunii Comitetului Permanent al 
Asociației Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (A.S.E.A.N.), desfășurată la 
Manila, ministrul de externe al ță- 
rii-gazdă, Pacifico Castro, a acordat 
o atenție deosebită tendințelor pro
tecționiste în comerțul internațional. 
Ministrul de externe filipinez a che
mat țările membre ale A.S.E.A.N. 
— Brunei, Fțlipine, Indonezia, Mala- 
yezia, Singapore și Thailanda — să 
acționeze în strînsă unitate împotri
va politicii discriminatorii promovate 
de unele state occidentale în dome
niul comerțului.

Reuniunea de Ia Manila a exami
nat probleme privind colaborarea 
economică și culturală a țărilor 
A.S.E.A.N.

Congresul P.S. din Austria
VIENA 11 (Agerpres). — La Viena 

au început lucrările Congresului 
Partidului Socialist din Austria (de 
guvemămînt in ultimii 15 ani). Pe 
ordinea de zi se află prezentarea 
raportului programatic, consacrat 
elaborării tacticii și strategiei parti
dului in perioada următoare, cînd 
în țară au loc alegerile prezidențiale 
și pentru Consiliul Național (camera 
inferioară a parlamentului). Dele
gații examinează, de asemenea, mai 
multe proiecte de rezoluții, la loc 
prioritar figurînd cele privind lupta 
pentru destindere și pace. Congresul 
urmează să aleagă organele de con
ducere ale partidului.

Alegeri anticipate 
în Filipine

MANILA 11 (Agerpres). — Adună
rii Naționale (parlamentul) a Filipi- 
nelor i-a fost remis spre aprobare un 
proiect de lege guvernamental cu 
privire la organizarea de alegeri pre
zidențiale anticipate la ,17 ianuarie, 
anul viitor — informează agențiile 
Reuter, A.P. și U.P.I.

Totodată, președintele țării. Ferdi
nand Marcos, a prezentat forului 
legislativ o scrisoare in legătură cu 
demisia sa, care va deveni efectivă 
numai după desfășurarea scrutinului 
și după zece zile de la proclamarea 
învingătorului In alegerile pentru 
funcția de președinte al Filipinelor 
— adaugă sursele citate.

SUDAN

In perspectiva trecerii 
la o administrație civilă
KUWEIT 11 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat ziarului kuweitian 
„Al Majaless", generalul Abdul Rah
man Swar El Dahab, președintele 
Consiliului Militar de Tranziție din 
Sudan, a reafirmat hotărirea autori
tăților militare și a guvernului de a 
organiza alegeri generale, asigurînd 
trecerea către o administrație civilă 
în țară — transmite 'agenția Kuna. 
El a precizat că scrutinul va avea 
loc chiar dacă pînă la alegeri nu se 
va ajunge la o înțelegere de pace in 
sudul țării între guvern și forțele 
insurgente, reprezentarea acestei 
regiuni fiind asigurată în noua Adu
nare Constituantă, care se va intruni 
la 26 aprilie.

Pe de altă parte, generalul Swar 
El Dahab a evidențiat „sprijinul fără 
echivoc pe care tara sa îl acordă so
luționării juste și durabile a proble
mei palestiniene și a relevat necesi
tatea reglementării prin mijloace 
pașnice a diferendului dintre Iran și 
Irak. în context, el a declarat că Su
danul „ar putea să joace un rol sem
nificativ in eforturile de mediere" 
vizînd stingerea conflictului dintre 
cele două state.

compozitorilor români contempo
rani și s-a făcut o prezentare a 
muzicii românești de azi. Manifes
tările s-au bucurat de o bună pri
mire din partea publicului și spe
cialiștilor. precum si a mijloacelor 
de informare in masă, care au fă
cut aprecieri elogioase la adresa 
creației muzicale și artei interpre
tative românești.

„PLAN DE SPRIJIN FINAN
CIAR" PENTRU NICARAGUA. In
tr-o declarație făcută ziarului ni- 
caraguan „Barricadă". vicepreședin
tele Republicii Nicaragua. Sergio 
Ramirez Mercado, a arătat că mai 
multe state latino-americane au 
adoptat un „Plan de sprijin finan-

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

MTHi DE AMP1A SMWME COIBTOCTWA
A EBH fflHME. A P8SBTM NEOtAE CEAIKESOI, 

0 VffllKA CMHSIE IA CAIEA HI
Opinia publică din țara noastră, 

întregul popor român au luat cunoș
tință cu sentimente de profundă sa
tisfacție de adoptarea in unanimi
tate de către Adunarea Generală a 
O.N.U. o noii și valoroasei inițiati
ve de pace a României socialiste, 
rod al gindirii politice strălucite a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
militant dîrz și promotor neobosit al 
năzuințelor de înțelegere, colabo
rare și dezvoltare pașnică a po
poarelor de pretutindeni. Intr-un 
moment cînd situația internaționa
lă se caracterizează printr-o com
plexitate fără precedent, cînd pe 
fundalul accentuării continue a 
cursei înarmărilor, în primul rînd 
nucleare, politica de forță și de a- 
menințare cu forța se manifestă din 
plin, iar conflictele armate, actele 
de agresiune și stările de încor
dare se mențin în diferite părți ale 
lumii, adoptarea de către cel mai 
reprezentativ for mondial o „Apelu
lui solemn către statele aflate în 
conflict, pentru încetarea fără în- 
tîrziere a acțiunilor armate și so
luționarea problemelor dintre ele pe 
calea tratativelor, precum și Anga
jamentul statelor membre ale 
O.N.U. de a reglementa pe cale 
politică stările de încordare și con
flict, de a se abține de la folo
sirea forței și amenințarea cu for
ța, de Io orice intervenție în tre
burile interne ale altor state", vine 
să confirme, o dată în plus, ca
racterul profund constructiv al po
liticii și activității internaționale 
desfășurate cu atîta consecvență și 
tenacitate de țara noastră, de pre
ședintele Republicii.

Fără îndoială, întrunind consensul 
practic al tuturor țărilor lumii, așa 
cum s-a reliefat prin însăși unani
mitatea manifestată la adoptare, 
noua inițiativă a României socialis

DIN INTERVENȚIILE PARTICIPANT! LOR LA DEZBATERI
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — N. Chilie transmite : In luări

le lor de cuvint de la tribuna Adunării Generale a O.N.U., reprezen
tanții statelor membre au reliefat pe larg multiplele valențe pozitive, 
constructive ale noii inițiative de pace a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Astfel, referindu-se la marea va
loare a inițiativei românești, repre
zentantul Indoneziei a spus : Indo
nezia salută inițiativa întreprinsă de 
România de a adresa un apel solemn 
Ia încetarea acțiunilor armate, urma
tă de negocieri pentru realizarea unei 
reglementări pașnice și durabile a 
disputelor și de a chema statele 
membre să contribuie în comun la 
acest proces, de a se abține de Ia 
folosirea forței și a amenințării cu 
forța; de la orice acte de interven
ție in treburile interne ale altor 
state.

Vorbitorul a evidențiat că Apelul 
solemn inițiat de România are, intre 
altele, meritul de seamă de a re
afirma cu putere imperativul res
pectării de către toate statele a prin
cipiilor și obiectivelor înscrise in 
Carta O.N.U. — ca o cale sigură de 
rezolvare a situațiilor de criză și a 
conflictelor și de prevenire a izbuc
nirii unor noi confruntări armate, 
precum și de a recomanda căi și 
mijloace practice prin care O.N.U. 
să contribuie mai eficient și mai 
activ la reglementarea pașnică a di
ferendelor și conflictelor interna
ționale.

Este deosebit de oportun ca, la 
actuala aniversare a 40 de ani de 
la înființarea O.N.U., Adunarea Ge
nerală să adopte proiectul de apel 
românesc, ca o reafirmare a anga
jamentului statelor membre de a 
întări pacea și securitatea interna
țională. Credem că adoptarea acestui 
apel va avea un efect binefăcător și 
va reprezenta o contribuție la' in
staurarea unei lumi eliberate de 
războaie și conflicte și la acțiunea 
mai hotărită a comunității interna
ționale, în vederea înfăptuirii păcii, 
justiției și prosperității întregii o- 
meniri.

Reprezentantul Tunisiei a subliniat 
că delegația tării sale este fericită 
să participe la examinarea acestui 
nou punct înscris pe ordinea de zi 
a Adunării Generale, la inițiativa 
României. Apelul solemn propus 
vine într-un moment cînd festivită
țile consacrate celei de-a 40-a ani
versări a O.N.U. au trecut, lăsînd să 
se vadă din nou realitatea gravă a 
numeroase conflicte și antagonisme 
care sfîșie planeta noastră. Vorbito
rul â subliniat că valoarea ' propu
nerii României de a se adopta Ia 
actuala sesiune Apelul solemn care 
consacră angajamentul statelor de a 
nu recurge la forță și de a respecta 
principiile Cartei este cu atît mai 

ciar" pentru Nicaragua. La acest 
plan participă. Argentina. Brazilia, 
Peru, Uruguay și țările membre 
ale „Grupului de la Contudora”. 
Vicepreședintele nicaraguan a preci
zat că planul anunțat va ajuta Ni
caragua in eforturile de depășire a 
consecințelor blocadei economice 
impuse împotriva sa de S.U.A.

PRIMUL-MIN1STRU AL NOII 
ZEELANDE, David Lange, a preci
zat că decizia guvernamentală pri
vind interzicerea amplasării de 
arme nucleare pe teritoriul neo
zeelandez, precum și a accesului in 
porturile țării de nave avind la 
bord asemenea arme va fi înaintată 
parlamentului in cursul lunii 
viitoare. El a precizat că proiectul 
de lege respectiv este aproape 
complet elaborat, urmind să fie 
prezentat forului legislativ, intr-o 
primă lectură, in cea de-a doua 
săptămină a lunii decembrie.

CONVENȚIA P.S. FRANCEZ. 
După două zile de dezbateri. la 
Paris s-au încheiat lucrările Con

te constituie cea mai bună dovadă 
că ea răspunde comandamentelor și 
imperativelor majore ale vieții in
ternaționale - menținerea și întă
rirea păcii și securității internațio
nale. De altfel, întreaga experien
ță istorică atestă cu putere că po
litica de forță, războaiele nu au 
dus niciodată la rezolvarea reală 
și trainică a problemelor, nu au 
făcut decit să le complice și agra
veze, să genereze noi focare de 
tensiune, să compromită viitorul re
lațiilor dintre statele respective pe 
perioade îndelungate. Departe de 
a oferi o soluție, recurgerea la „ar
gumentul armelor" a produs mari 
suferințe și pierderi popoarelor im
plicate, punînd, totodată, în pericol 
pacea și securitatea mondială. Deși 
în perioada postbelică omenirea nu 
a mai fost antrenată într-o nouă 
conflagrație mondială, in cei 40 de 
ani care au trecut de Io victoria 
asupra fascismului au avut loc, 
după statisticile O.N.U., circa 120 
de războaie, purtate pe teritoriul o 
zeci de state și în care și-au pier
dut viața peste 21 de milioane de 
oameni. Fiecare din aceste războaie 
„locale" a conținut și conține in 
sine, după cum bine se știe, ris
cul degenerării într-o calamitate 
nucleară, lată deci cit de impe
rios necesară este adoptarea fer
mă a metodei tratativelor pentru 
stingerea conflictelor din întreaga 
lume I

Reprezintă unul din marile merite 
ale secretarului general al parti
dului, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, acela 
de a fi argumentat în mod 
științific, pornind tocmai de la rea
litățile lumii contemporane, nece
sitatea obiectivă a soluționării ex
clusiv pe cale pașnică a diferende
lor, a întronării ferme a acestui 
principiu în relațiile dintre state.

mare cu cît, din păcate, în ciuda e- 
forturilor depuse de numeroase țări, 
nu a fost posibil, la sesiunea jubi
liară. să se pună de acord o de
clarație specială consacrată celei de-a 
40-a aniversări a organizației mon
diale.

Reprezentantul Iugoslaviei a ținut 
să evidențieze în discursul său că 
noua inițiativă a României se 
caracterizează printr-o deosebită 
actualitate, ținind seama de ten
siunea gravă și pericolele reale 
acumulate pe plan internațional, in 
ultima perioadă, care amenință se
rios independenta popoarelor, pacea 
și securitatea generală. Inițiativa 
României, a declarat el, este foarte 
importantă și reprezintă o propunere 
de mare însemnătate pe fundalul si-, 
tuațlei internaționale actuale. Națiu
nile Unite sint un for cu vocație uni
versală și, din această cauză, repre
zintă forul cel mai potrivit să adre
seze acest Apel solemn propus de 
România. Conflictele și disputele re
prezintă o amenințare permanentă la 
adresa păcii și securității interna
ționale. Folosirea forței și a amenin
țării cu forța, intervențiile și ames
tecul in treburile interne ale altora 
sint încă practici larg răspîndite. 
Cazurile de agresiuni și ocupație 
sint încă numeroase. Pacea și secu
ritatea internațională pot fi întări
te numai dacă toate țările, indiferent 
de poziția lor geografică și mărimea 
lor. se simt în securitate.

Vorbitorul a menționat că propu
nerea României vine in întîmpinarea 
unei largi preocupări existente în 
rindul mișcării de nealiniere pentru 
întărirea, universală a respectului 
față de principiile de drept și 
pentru rezolvarea pe cale politică, 
pașnică a tuturor diferendelor și 
conflictelor existente în lume.

Reprezentantul Omanului a subli
niat. in cuvîntul său, marea în
semnătate si actualitatea deosebită 
a propunerii românești și a a- 
preciat că această nouă ini
țiativă românească se înscrie in 
mod firesc în acțiunile politi
ce constructive promovate con
stant de România la O.N.U., și. in 
general, pe plan internațional, orien
tate spre întărirea rolului Națiunilor 
Unite, spre folosirea metodei dialo
gului și negocierilor în vederea re
zolvării diferendelor dintre state și 
convenirii unor soluții general 
acceptabile în marile probleme ce 
confruntă lumea contemporană.

venției Partidului Socialist Fran
cez, de guvernămînt. Participanții 
au aprobat listele de candidați ai 
partidului în vederea alegerilor le
gislative. programate să se desfă
șoare la 16 martie, anul viitor.

PROTOCOL TURCO-ALBANEZ. 
Intre guvernele Turciei și R.P.S. 
Albania a fost semnat, la Ankara, 
un protocol privind schimburile 
culturale și in domeniul invățămin- 
tului și științei pe perioada 
1986—1988.

PREȘEDINTELE CONFEDERA
ȚIEI OAMENILOR MUNCII DIN 
MEXIC (C.T.M.), Fidel Velazquez, 
s-a pronunțat pentru o nouă poli
tică economică in țară, în sensul 
întăririi pieței interne, a aparatu
lui productiv și al apărării intere
selor păturilor sociale cu venituri 
scăzute. Arătînd că trebuie evitată 
concentrarea bogăției în miinile 
unei minorități, el a sugerat ela
borarea unor măsuri economice 
guvernamentale adecvate, inclusiv 
renegocierea datoriei externe.

In opinia României, a președintelui 
țării, omenirea poate impune un 
curs nou, radical deosebit de cel 
actual, vieții internaționale numai 
prin instaurarea temeinică și gene
ralizarea căii pașnice, a tratative
lor și negocierilor politice, ca singu
ra modalitate de rezolvare a pro
blemelor litigioase dintre state.

Prin noua sa inițiativă la 
O.N.U., țara noastră se afir
mă, o dată mai mult, ca 
unul din factorii cei mai construc
tivi ai vieții internaționale. Așa cum 
pe bună dreptate evidenția tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, „a- 
doptarea unui asemenea Apel și 
Angajament solemn, acum, cînd se 
aniversează 40 de ani de la crea
rea Organizației Națiunilor Unite, 
va demonstra voința tuturor po
poarelor de respectare a Cartei 
Națiunilor Unite. Aceasta va con
stitui o contribuție de o importanță 
deosebită la politica de destindere, 
la îmbunătățirea relațiilor interna
ționale, la dezvoltarea încrederii, 
la dezarmare și pace".

Corespunzînd întru totul intere
selor vitale ale tuturor popoarelor, 
ale păcii și securității interna
ționale, această nouă inițiativă se 
înscrie în șirul lung al propuneri
lor și acțiunilor perseverente ale 
țării noastre îndreptate spre elimi
narea definitivă a conflictelor din 
viața internațională. Este de ajuns 
să amintim, în acest sens, de adop
tarea prin consens, la inițiativa ță
rii noastre, a Declarației Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la 
reglementarea pașnică a diferende
lor internaționale, ca și de propu
nerea României privind crearea in 
cadrul O.N.U. a unei comisii pen
tru bune oficii, mediere și con
ciliere.

încadrîndu-se în mod firesc, ne
mijlocit în acțiunile politice con

Reprezentantul Kampuchiei Demo
crate a exprimat sprijinul deplin 
față de Apelul solemn propus de 
România și a exprimat convingerea 
că. prin conținutul său important, 
acesta va contribui la întărirea res
pectului fată de normele dreptului 
internațional, la repudierea forței 
și la promovarea căilor și metodelor 
pașnice pentru reglementarea dife
rendelor și stingerea focarelor de 
tensiune și conflict din Asia de sud- 
est și din alte zone ale planetei 
noastre.

Reprezentantul Republicii Bangla
desh a dat o înaltă apreciere ințiati- 
vei României și a relevat că im
portanța ei majoră decurge, între 
altele, din faptul că ea vine intr-un 
moment de încordare periculoasă 
în viața internațională și vizează în
tărirea rolului Organizației Națiuni
lor Unite în promovarea respectului 
față de principiile Cartei. în regle
mentarea pașnică a conflictelor și 
diferendelor dintre state și în conso
lidarea păcii și securității regionale 
și internaționale. Doresc — a de
clarat vorbitorul — să exprim 
profunda noastră apreciere și profun
dul nostru respect față de România 
pentru această inițiativă de actuali
tate.

Reprezentantul U.R.S.S., după ce 
s-a referit la gravitatea situației 
mondiale actuale, la pericolele acu
mulate la adresa păcii și securității 
internaționale, la primejdia pe care 
o prezintă stările de conflict și ten
siune din diferite regiuni ale lumii, 
a subliniat că „statele participante 
la Tratatul de la Varșovia și-au de
clarat sprijinul față de propunerea 
Republicii Socialiste România ca 
cea de-a 40-a sesiune a Adunării 
Generale să adopte Apelul solemn 
adresat statelor în conflict de înce
tare imediată a acțiunilor militare 
și de trecere la negocieri și, totoda
tă, chemarea adresată tuturor state
lor membre ale O.N.U., de a-și re
zolva conflictele și disputele dintre 
ele pe calea politică". In continua
re. el a relevat că „delegația sovie
tică consideră că adoptarea de către 
Adunarea Generală a proiectului de 
Apel solemn prezentat va constitui 
un imbold pentru mobilizarea efortu
rilor statelor spre lichidarea conflic
telor armate, și în primul rînd la 
încetarea tuturor actelor de agresiu
ne, inclusiv lichidarea consecințelor 
acestora in conformitate cu princi
piul inadmisibiiității dobîndirii de 
către agresor a. oricărui avantaj sau 
superiorități în urma agresiunii".

U.R.S.S., a continuat vorbitorul, , 
sprijină proiectul de rezoluție pre
zentat de Republica Socialistă 
România. Uniunea Sovietică consi
deră că această rezoluție va deveni

Declarația Conferinței pentru pace 
și democrație în America Centrală

SAN JOSE 11 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Costa Rica au 
luat sfirsit lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe pentru pace și democra
ție in America Centrală — transmite 
agenția de presă E.F.E. Participan
ts — reprezentanți ai vieții politice 
și sindicale din 19 țări vest-europene 
și latino-americane — au adoptat o 
declarație finală, în care se sublinia
ză, in esență, că dificultățile social- 
economice cu care sint confruntate, 
în prezent, statele din regiune se da- 
toresc, în principal, „nedreptăților 
sociale, absentei democrației", „Tul
burările sociale din regiune, produse 
din cauza insuficientei dezvoltări so- 
cial-politice. economice și institutio
nale a statelor centro-americane. 
s-au agravat o dată cu accentuarea 
ingerințelor străine în America Cen
trală". „Virtuala stare de război in
tern. pe care o trăiesc unele popoare 
din regiune, a provocat moartea a cel

structive ale țării noastre îndrepta
te spre întărirea legalității inter
naționale, noua inițiativă româ
nească dă expresie trăsăturilor de
finitorii ale politicii externe a parti
dului și statului nostru - in fun
damentarea și elaborarea căreia 
rolul esențial revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu - principialita
tea, dinamismul, caracterul profund 
original, spiritul de inițiativă crea
toare, politică pusă în slujba in
tereselor supreme ale poporului 
român, a aspirațiilor vitale ale tu
turor popoarelor lumii.

Este convingerea profundă a o- 
piniei publice din țara noastră că 
transpunerea în viață a noului și 
importantului demers politic între
prins de România la O.N.U., ex
presie strălucită a gindirii clarvăză
toare și inițiativelor constructive, 
profund umaniste ale președin
telui țării - la care marele 
forum mondial a subscris în 
unanimitate - va fi de natură să 
contribuie la creșterea rolului și 
prestigiului O.N.U. în viața inter
națională, la oprirea actualului curs 
al evenimentelor spre încordare și 
conflict, la întărirea încrederii între 
state, a păcii și destinderii inter
naționale.

Adoptarea prin consens a iniția
tivei românești, luările de cuvînt-a- 
probative, elogioase din cadrul dez
baterilor Adunării Gânerale a fo
rumului mondial, in general largul 
ecou internațional al acestei ac
țiuni politice de profundă semnifi
cație pentru destinele păcii vin, în 
același timp, să sporească și mai 
mult prestigiul pe plan mondial 
al țării noastre, ilustrînd încă o dată 
rolul proeminent al președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca promotor 
ferm și neobosit al intereselor su
preme de pace ale întregii uma
nități.

o componentă importantă a efortu
rilor permanente ale O.N.U. menite 
să pună capăt actelor de agresiune, 
stărilor confliptuale și disputelor 
dintre state, pentru întărirea păcii 
și securității internaționale.

Reprezentantul Indici a elogiat, de 
asemenea, inițiativa României pri
vind adoptarea Apelului solemn, 
apreciind că importanța acestuia 
este sporită de faptul că propune
rea tării noastre a fost prezentată 
la cea de-a 40-a aniversare a O.N.U., 
cind s-a degajat o preocupare cvasi
unanimă a statelor membre pentru 
întărirea rolului O.N.U. în regle
mentarea conflictelor, în eliminarea 
politjcii de forță, în oprirea cursei 
înarmărilor, realizarea dezarmării 
și întărirea păcii generale.

Instaurarea unor condiții de pace 
și stabilitate pentru toate statele — 
a declarat vorbitorul referindu-se 
la sensurile majore și finalitatea 
importantă a apelului românesc — 
ar permite popoarelor să-și canali
zeze resursele pentru îmbunătățirea 
calității vieții, pentru ca oamenii 
să trăiască în demnitate și prosperi
tate.

Vorbitorul a scos în relief în 
mod deosebit însemnătatea reafir
mării de către inițiativa României 
a necesității respectării principiilor 
dreptului și legalității internaționa
le, arătînd că țările participante la 
mișcarea de nealiniere atribuie o în
semnătate deosebită valorii acestor 
principii, ca temelie de nădejde a 
colaborării rodnice dintre state și a 
edificării unei păci durabile în în
treaga lume.

Reprezentantul Republicii Sri 
Lanka a subliniat că actualita
tea stringentă a propunerii româ-. 
nești derivă din înseși realitățile 
vieții internaționale, din existența 
unui mare număr de conflicte ca 
rezultat al nesocotirii de către unele 
state a normelor de drept, al recur
gerii la forță și ingerințe, care aduc 
mari daune vieții și intereselor unor 
popoare și. totodată, periclitea
ză grav pacea și securitatea in
ternațională. El a arătat că ini
țiativa țării noastre de a se a- 
dopta acest Apel solemn cu pri
lejul celei de-a 40-a aniver
sări a O.N.U. și în perspectiva 
Anului Internațional al Păcii, care 
va fi marcat în 1986, servește inte
resului major al tuturor statelor, al 
tuturor popoarelor de a se identi
fica noi căi de acțiune practică pen
tru întronarea și generalizarea res
pectului fată de normele dreptului 
și legalității internaționale, față de 
principiile și obiectivele Cartei, 
pentru sporirea rolului și eficacită
ții Națiunilor Unite în menținerea 
păcii, s 

puțin 200 000 de persoane și înregis
trarea a peste 2 000 000 de șomeri" 
— se spune in document.

Declarația condamnă, in mod ener
gic. violența și terorismul, respingind 
soluția războiului pentru starea con- 
flictuală din America Centrală, se 
pronunță ferm împotriva cursei înar
mărilor din regiune și a amestecului 
străin în treburile interne ale popoa
relor centro-americane. Documentul 
reclamă o soluție politică, pe calea 
tratativelor, pentru situația din A- 
merica Centrală și reafirmă sprijinul 
ce trebuie dat eforturilor de pace 
ale „Grupului de la Contadora". Sînt 
condamnate, de asemenea, practicile 
restrictive, discriminatorii, la care se 
recurge pe piața mondială împotriva 
produselor de export latino-america
ne. solicitîndu-se întronarea unor ra
porturi economice și financiare noi. 
echitabile și juste, pe plan interna
țional.
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