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Un puternic factor stimulativ al inițiativelor 
și spiritului gospodăresc pentru înflorirea

a primit pe tovarășul Grișa Filipov, 
președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria

în cuvîntarea rostită 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
varășu! NICOLAE CEAUȘESCU a 
subliniat că „este necesar să aplicăm 
cu mai multă fermitate noul meca
nism economico-financiar, autocon- 
ducerea și autogestiunea in toate 
domeniile de activitate", ca factor 
de o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea mai puternică a econo
miei naționale, pentru creșterea mai 
susținută a avuției societății noastre 
și ridicarea, pe această bază, a ni
velului de trai al poporului. 
Tocmai în aceste preocupări gene
rale de aplicare în condiții op
time a noului mecanism eco
nomico-financiar se înscrie adop
tarea. de către Marea Adunare Na
țională, a Legii privind autocondu- 
cerea, autogestiunea economico-fi- 
nanciară și autofinanțarea unităților 
administrativ-teritoriale. Se poate 
aprecia că această lege constituie 
un act normativ de o deosebită în
semnătate Dentru înflorirea econo- 
mico-socială a tuturor zonelor și lo
calităților tării ■— cu ațît mai mult 
cu cit ea vizează, domenii de cel mai 
larg interes public, în strînsă legă
tură cu cerințele perfecționării acti
vității consiliilor populare, ale spo-

ririi eficienței acesteia, ale întăririi 
legăturii organice și conlucrării per
manente cu cetățenii.

Supus unei ample dezbateri pu
blice, in adunările cetățenilor, în 
conferințele județene ale deputaților, 
în cadrul celui de-al III-lea Congres 
al consiliilor populare, proiectul de 
lege a întrunit adeziunea largă a 
cetățenilor, cu aceste prilejuri formu- 
lîndu-se,- totodată, propuneri de per
fecționare a unor prevederi — pro
puneri care au -fost analizate de co
misiile permanente de specialitate 
ale Mar'i Adunări Naționale și luate 
în considerare la definitivarea legii. 
Se poate astfel spune că votul dat 
de către Marea Adunare Națională 
ratifică aprobarea și concluziile ex
primate, încă înainte, de către cetă
țenii.

Ca urmare a adoptării legii, înce- 
pînd din 1986 toate unitățile admi
nistrativ-teritoriale trebuie să se 
autofinanțeze, consiliile populare 
urmind să aibă bugete echilibrate, 
in care cheltuielile să fie acoperite 
din veniturile proprii, prevăzîndu-se, 
totodată, și un excedent din care să 
se aloce o contribuție tot mai mare 
la fondul general de dezvoltare a 
țării. La baza noii legi stă îmbinarea 
conducerii unitare a vieții econo-

mico-sociale — prin mecanismul pla
nului național unic — cu larga ini
țiativă locală, cu creșterea respon
sabilității, a participării și implică
rii organice a maselor în activitatea 
de organizare și condacere a socie
tății, de înfăptuire a programelor de 
înflorire a tuturor localităților tării. 
Autofinanțarea unităților admini
strativ-teritoriale, constituind una 
din pîrghiile autoconducerii, este 
totodată expresia stadiului nou pe 
care l-a atins activitatea consiliilor 
populare, care dispun de capacități 
sporite de acțiune, de noi resurse, 
pîrghii și .instrumente economico- 
financiare prin care pot să-și exer
cite cu succes atribuțiile largi și 
rolul sporit ce le revin în' înfăp
tuirea sarcinilor dezvoltării de an
samblu a tării și înflorirea fiecărei 
localități în parte.

Noua lege stabilește, ca principiu 
fundamental al autofinanțării, obli
gația consiliilor populare — ca or
gane locale ale puterii de stat ce 
răspund de întreaga activitate din 
raza lor teritorială — de a-și înde
plini sarcinile ce le revin în dome
niile economic, social-cultural, edili- 
tar-gospodăresc, pe seama venituri
lor proprii, concomitent cu creșterea 
contribuției lor la constituirea mij-

loacelor financiare necesare dezvol
tării generale a societății, progresu
lui întregii economii naționale. In
strumentul principal prin care se 
asigură echilibrul financiar îl con
stituie bugetul de venituri și chel
tuieli al fiecărei unități administra- 
tiv-teritoriale, de la comună pînă la 
județ, întocmit în strînsă corelare 
cu planul de dezvoltare economico- 
socială.

Experiența practică a numeroase
lor unități administrativ-teritoriale 
care se autofinanțează în prezent — 
numărul acestora a crescut de peste 
trei ori în actualul cincinal — do
vedește realismul noilor prevederi 
legale, pune în evidență marile re
zerve existente în acest domeniu. 
Faptul că acum șe pune problemă 
generalizării autofinanțării în toate 
unitățile administrativ-teritoriale 
este urmarea firească a puternicu
lui suport economic creat în toate 
zonele țării : beneficiind de roadele 
politicii partidului de repartizare ar
monioasă a forțelor de producție în 
profil teritorial, toate județele, toa-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste Ropiânia, a primit, sîmbătă, 
pe tovarășul Grișa Filipov, președin
tele Consiliului de Miniștri ăl Repu
blicii Populare Bulgaria, care a 
efectuat o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Lâ primire a luat parte tovarășul 
Constantin Dăscălescu; prim-m.in.is- 
tru al guvernului.

Primul-ministru bulgar a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și succes în întrea
ga activitate pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și statului din 
partea tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria.

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Mulțumind. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită tovarășului Todor Jivkov 

■un salut călduros, urări de sănătate 
și succes.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost subliniate cursul ascendent 
al relațiilor de stimă, prietenie și 
colaborare tradițională dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
rolul hotărîtor al întîlriiriilor și 
convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
al’înțelegerilor convenite cu aceste 
prilejuri în amplificarea și diversi
ficarea cooperării pe multiple pla
nuri între România și Bulgaria. S-a 
apreciat că economiile naționale ale 
oelor două țări, în plină dezvoltare, 
oferă largi posibilități, pentru inten
sificarea colaborării româno-bulgare

pe tărîm economic, tehnico-ștunțihc 
și in alte domenii de interes comun, 
pentru extinderea acțiunilor de coo
perare și specializare in producție, 
inclusiv pe terțe piețe, pentru spo
rirea și diversificarea schimburilor 
comerciale.

în acest cadru a fost exprimată 
hotărirea de a se acționa în conti
nuare pentru intensificarea conlucră
rii multilaterale româno-bulgare, 
ceea ce corespunde intereselor po
poarelor noastre, vecine și prietene, 
cauzei generale a socialismului, pă
cii, securității, cooperării și înțele
gerii în Balcani, pe continentul eu
ropean și în întreaga lume.

La întrevedere au fost pnezenți, 
de asemenea, Liviu Minda, amba
sadorul României la Sofia, și Todor 
Stoicev, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București.
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în întîmpinareci Congresului
științei și învațdmîntului

o unitate indisolubilă
în epoca contemporană

Admirăm astăzi minunatele întruchipări ale geniului creator al omu
lui. de la microprocesoare si roboti industriali la nave spațiale care străbat 
macrocosmosui vorbind prin ele insele despre neinsetata dorință a omu
lui de cunoaștere.

Vorbim astăzi cu îndreptățită mîndrie despre marea putere transfor
matoare a ființei umane, despre capacitatea sa de a-și modela existența, 
de a-și făuri o condiție demnă de acest sfirșit de secol și de mileniu.

Beneficiem in viața de zi cu zi de binefacerile revoluției științifico- 
tehnice contemporane, care își împletește din ce în ce mai evident desti
nul cu cel al societății contemporane, punind intr-o- nouă ecuație factorii 
de progres ai lumii de azi.

Nu întotdeauna corelăm izbînzile prestigioase ale cunoașterii con
temporane cu o realitate care stă de fapt la baza edificiului existentei 
moderne a oamenilor, cu o realitate pe care o întîlnim in mii de ipostaze 
— anume unitatea dintre, știință si conștiință. Omul a putut interveni, 
transforma, modela pe măsură ce șira insusit instrumentarul științei, 
cuceririle acesteia, pe măsură ce conștiința sa și a umanității a integrat 
marile descoperiri științifice și marile posibilități de intervenție pe care 
le deschideau acestea.

Relația știință-conștiintă este astfel conținută in realitatea lumii de 
azi. A optimiza această relație, a-i deschide toate posibilitățile de co
municare. a favoriza un proces de permanentă osmoză intre cei doi poli 
ai săi are o semnificație de prim-ordin pentru evoluția lumii, de azi. 
Tocmai de aceea, a orienta procesul complex de formare a conștiinței 
socialiste în lumina progreselor științei contemporane, a valorifica aceste 
cuceriri, a face din datele si concluziile lor substanța procesului educa
țional este o cerință deosebit de actuală.

„Este oare astăzi posibil progresul societății — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — fără fizică, fără biologie, fără chimie — ca să 
nu mai enumăr si alte ramuri ale științei ? Este de înțeles pentru toată 
lumea că educația, formarea conștiinței socialiste presupun tocmai cu
noașterea cuceririlor științei înaintate. Numai înțelegerea și cu
noașterea marilor descoperiri ale omului, însușirea noilor cuce
riri ale științei — care, in epoca actuală, a revoluției tehnico-științi- 
fice. transformă radical întreaga omenire, modul de a înțelege diferitele 
fenomene sociale — vor putea să dea omului înaintat 
avem noi nevoie, o conștiință comunistă".

în spiritul acestor aprecieri, stimularea cercetării 
noașterii umane în general este însoțită in activitatea 
de promovarea unei atitudini de înaltă responsabilitate față de știință, 
față de utilizarea cuceririlor sale în scopul accelerării progresului 
al înfăptuirii tuturor condițiilor pentru dezvoltarea multilaterală a 
umane.

orizontul de care

științifice, a cu- 
partidului nostru

social, 
ființei
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Din arhitectură a municipiului Piteștinoua
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/ de 
Ar-

vreme de 
revista

Legat sufletește 
mirificul ținut al 
geșului (o întîmplare 
fericită m-a făcut să 
muncesc
patru ani la 
județeană de cultură 
numită, firesc. „Ar
geș"), trebuie . să-mi 
mărturisesc un mic 
„secret". Pentru mine 
Argeș a însemnat în 
primul rind orașul 
Curtea de Argeș, lea
găn de legende și de 
voievozi ; în al doi
lea rînd Cimpulungul 
Muscelului, și el voie
vodal și izvoditor de 

' poezie, și abia după 
aceste orașe-cetăți a- 
șezam 
sint 
tală

îi 
ria. 
nem 
celelalte două cu care 
inima mea se avea 
bine (vorbă de croni
car), și puținele do
cumente ce-i luminau 
trecutul mi se păreau 
lipsite de mister. Un 
biet tîrgușor cu case 
puține, amintind mai 
degrabă de desenul 
unui „sat mare", po- 

y^pas al călătorilor cu

poștalionul, loc de re
verii ■ autumnale la, 
vremea facerii vinu- J 
lui. loc de negoțuri 
mărunte.

O primă sistemati
zare a „lipsit", bene
fic, Piteștii de cele

puse la dispoziția ce
tățenilor, desigur. Dar 
cenușii, de nu sum
bre... Prin ani, s-a 
mai corectat cite ceva. 
Adaosurile au colorat 
cit și cit peisajul. 
Spațiile verzi n-au

IDEALUL UNITĂȚII
coloana infinită a istoriei noastre

Situat intr-o zonă geografică in 
care jocul de interese ale unor mari 
state i-au solicitat permanent gind.i- 
rea politică și acțiunea militară, 
poporul român a trebuit să facă din 
lupta și din eforturile sale, din ca
pacitatea de rezistență și din voința 
sa de a înfrunta adversitățile scut 
și pavăză pentru a-și apăra ființa și 
dreptul Ia existență, pentru a se 
putea afirma și trăi liber, pentru a 
dobindi independența și unitatea 
național-statală.

După o îndelungată existență a 
civilizației trace și daco-gete, teri
toriul țării noastre a devenit locul 
de sinteză al civilizației daco-roma- 
ne, proces care s-a desfășurat cu o 
forță aparte și cu rezultate decisive. 
Pe lingă elementele vieții materiale 
care s-au. implantat adine în Dacia, 
noua comunitate, în curs de formare, 
cea românească, a absorbit și alte

marcat ireversibilvalori care i-au 
individualitatea. Printre ele se im- 

„pun, Jn .prirpul rîncL Jipifei de. origi
ne latină — moștenirea cea. mai de 
preț a etapei de formare a noii co
munități —, apoi toate acele supra
viețuiri, de data aceasta din filieră 
dacică, în port, în așezările de la 
deal și munte, în unele ocupații, în 
maniera de a popula spațiul cu 
simboluri și înțelesuri metaforice. 
Retragerea aureliană de la. 271 nu 
a împiedicat, sub acest aspect, in 
nici un fel procesul cristalizării și al 
devenirii românești.

Cufundindu-se in tăcere, lumea 
strămoșilor noștri a suferit de pe 
urma invaziilor do populații „bar
bare", dar și-a păstrat nealterată in
dividualitatea in mijlocul atitor în
cleștări și frămintări dramatice. 
„Potopul de nații barbare și furtu
nile veacurilor ce trecuseră peste

Piteștii
Argeșului 
de județ, 
cercetasem 
Săracă, dacă 
s-o comparăm cu

ce-i 
capi-

is to
ți-

să zicem, ori Focșani 
ori Craiova.

S-a produs insă un 
miracol. Nu mă tem 
să scriu acest cuvînt ; 
da, e vorba de un mi
racol! Gospodarii ora
șului au chibzuit cu

țiile unui singur.scop: 
afirmarea arhitecturii 

-specific românești, in
tegrarea în tradiții, 
conectarea la tot ce e 
valoros ne olan natio
nal. Rezultatul e de do
meniul fantasticului :

PITEȘTIUL Șl CHIPURILE LUI
cîteva sute de dughe- 
ne de paiantă, insalu
bre și de 
urîțenie, 
virginal.
orașului repede împo
dobită cu construcții 
noi, ambițioase.

Dar... Graba, lipsa 
mijloacelor ori nein- 
spirarea 
produs 
cartiere 
mult 
oraș 
lui, 
graf, 
riștii 
prin zecile de locuințe

o oribilă 
descoperind, 
o inimă a

județ 
drum 

îmi

Argeș. 
prin 

întărea

cu

edililor au 
un hibrid : 

semănînd mai 
periferia unui

decît cu centrul 
trase la șapiro- 
cum ziceau zia- 
în epocă, utile

mai fost sacrificate 
inutil. Și totuși, imi 
spuneam, e prea tîrziu 
ca Piteștii să intre, ca 
tipar de frumusețe. în 
consonantă cu înflo
ritorul 
Fiecare- 
Pitești
convingerea că orașul 
poate deveni mai bo
gat (dovadă : prolifi
cele lui industrii), poa
te să se constituie 
intr-un puternic cen
tru de cultură, dar că 
el nu poate concura 
noul chip al unor 
orașe ca Piatra Neamț,

har și, mai ales, cu 
dragoste modul in 
care ar putea să re- 
sistematizeze Piteștii. 
Au apelat la soluțiile aj sju oameni ai lo- 
cele mai ingenioase. 
Au conservat con
strucțiile vechi ce nu 
se armonizau cu arhi
tectura amurgului de 
veac. 20, dar ofereau 
probe de meșteșug și 
de stil, le-au înconju
rat cu zidiri ce au ,un 
aer voios, de nu chiar 
triumfal, au despicat 
noi artere de circula
ție și. mai ales, au 
subsumat toate ambi-

Piteștii au devenit și 
un oraș frumos.

Au trudit la reali
zarea acestui nou chip

de '
o 

de
Si

cului. în marea lor 
majoritate tineri; S-a 
irosit multă hîrtie 
calc, s-a utilizat 
enormă cantitate 
fantezie (și poezie)
am motive, bucureș- 
tean fiind, să fiu „ge
los" pe unele realizări 
piteștene, librăriile, să 
zicem, cu acces liber 
la raft 
.sună o

modă),

(după cum 
formulă la 

sau teatrul

(pictat lăuntru
de meșterul Ilfovea- 
nu). dypă cum cred că 
„Simfonia lalelelor" e 
o idee ce merită res
pect și iubire.

Și noul 
se afirme 
Nu m-am 
că primar __ _____
piului e. tînărul și el. 
Manole Bivol, fost mai 
înainte gospodar cu 
aceleași funcții în 
Cimnulungul drag mie. 
I-am văzut „mina". Ii 
știu felul omenesc si 
jovial de a se implica 
în destinul unui oraș, 
îi știu simplitatea, 
optimismul, hotărirea.

Exemplul Piteștilor 
poate fi urmat. Șl e 
urmat. El ne dă spe
ranța că în tot 
construim, pe 
utilitate mai 
timp" și de 
sețe.

Frumusețea 
oraș tine de demnita
tea patriotică a celor 
ce-1 locuiesc. Frumu
sețea devine o Istorie...

continuă să 
la Pitești, 

mirat aflind 
al muriici-

ce 
lingă 

„găsim 
frumu-

unui

/ J

să fie reduse consumurile

Este necesar și pe deplin posibil

Cheorqhe 
tomozei y

pămintul vechii Dacii" — spunea 
Nicolae Bălcescu — n-au putut clinti 
pe români, care „se .păstrară dar in 
toată întinderea Daciei. cu limba, cu 
obiceiurile străbune, cu caracterul 
lor național, fără a se împestrița cu 
alte neamuri străine". Si cînd in 
secolul al IX-lea românii au trecut 
de la rețeaua de obști rurale și salba 
de „țări" la forme politice superi
oare de organizare, ei au trebuit să 
le apere prin luptă, infruntînd cu 
bărbăție atacurile unor adversari 
mai numeroși.

în cronica sa. Anonymus, notarul 
regelui Bela al III-lea al Ungariei, 
a transmis informații prețioase cu 
privire la organizarea politică a 
Transilvaniei în secolul al X-leâ. la 
prezența cunoscutelor voievodate din 
Crișana, Banat și Podișul Transilvan. 
Voievozii români — relatează Ano- 
nymus — socoteau libertatea bunul 
cel mai de preț, gata s-o apere cu 
toată energia și resursele de care 
dispuneau.

Ulterior, în secolele XIII—XIV, 
constituirea statelor feudale centra
lizate românești — Țara Româneas
că, Moldova — și păstrarea unor pu- 

' ternice elemente de autonomie în 
Transilvania au fost însoțite, de ase
menea, de lupta pentru ca existența 
lor să-și croiască drum și să se im
pună împotriva direcțiilor de expan
siune ale unor state vecine mai pu
ternice. Bătălia de la Posada, din 
1330, purtată de Basarab „întemeie
torul" în Țara Românească și acțiu
nea victorioasă a lu.i Bogdan I în 
Moldova, la 1359. au consfințit afir
marea independentă a ' ' ' 
române.

Istoria țărilor române a 
apoi o splendidă perioadă 
rire a statalității românești. în care 
consolidarea și dezvoltarea internă 
economică, politică și culturală s-a 
asociat strîns cu afirmarea viguroasă 
a Țârii Românești, a Moldovei și 
Transilvaniei în raporturile interna
ționale europene. în primul rînd în 
răsăritul Europei. Este epoca mari
lor domnitori și comandanți de oști 
— Mircea cel Bătrin, Iancu de Hu
nedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel 
Mare, Radu de la Afumați, Petru 
Rareș — care vor apăra cu bărbăție, 
cu iscusință și cu energie mili.tară și 
diplomatică remarcabilă, timn de un 
secol și jumătate. Țările Române de 
valul otoman amenințător. Folosind

Ștetan STEFĂNESGH^^

statelor

cunoscut 
de înflo-

(Continuare în pag. a Il-a)

în întreaga economie, bună organizare, maximă răspundere pentru
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„Trebuia acordată o mai mare 
atenție promovării tehnologiilor de 
virf, cu efect direct asupra ridicării 
calității produselor, creșterii produc
tivității muncii, reducerii consumu
rilor de materii prime, materiale si 
energie, precum si extinderii meca
nizării. automatizării si roboti
zării...". „Unele soluții adoptate nu 
au fost verificate în detaliu, ceea ce 
a necesitat reluări si reconsiderări...". 
„O importantă realizare a muncii 
noastre de concepție nu a fost încă 
finalizată. în ciuda avantajelor pe 
care le aduce aplicarea ei...“. „Ter
giversări în definitivarea soluții
lor...". „Lipsuri legate de urmărirea 

' pe teren a lucrărilor proiectate...". 
„Materialele prezentate în adunări
le de partid nu au vizat întotdeauna 
aspectele .esențiale ale muncii colec
tivului...". Sînt cîteva spicuiri din da
rea de seamă anuală a comitetului 
de partid de la Institutul de ingi
nerie tehnologică si proiectare 
pentru industria metalurgică — 
IPROMET din București și din in
tervențiile participanților la dezba
terile din plenara cu activul de 
partid. Toate aceste referiri sînt in
variabil însoțite de nominalizări, de 
aprecieri ale spiritului de responsa- 
b.litate.

în acest an. colectivul institutu
lui a obținut o serie de rezultate 
bune. Iată numai cîteva mai con
cludente : prin participarea directă 
la lucrările de montare si reglare, 
specialiștii de aici au contribuit la 
punerea în funcțiune a unor impor
tante obiective, printre care instala
țiile de degazare a oțelului în vid 
de Ia combinatele siderurgice din 
Galați și Hunedoara, proiectate în 
concepție proprie si dotate în între
gime cu echipamente fabricate în 
tară ; încheierea elaborării docu
mentației tehnice pentru toate obiec
tivele cu termene de punere în func
țiune in anul 1986, inclusiv utilajele 
și echipamentele aferente ; stab li- 
rea soluțiilor de ansamblu pentru 
modernizarea otelăriilor de la com
binatele siderurgice din Reșița și 
Hunedoara.- prin înlocuirea actuale
lor cuptoare Martin cu converti- 
zoare și cuptoare electrice, potrivit 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului cu privire la reducerea 
substanțială a consumurilor energe
tice.

Punînd față în față rezultatele ob
ținute și afirmațiile făcute în cadrul 
dezbaterilor din plenară, s-ar pu
tea ridica întrebarea dacă nu avem 
de-a. face cu o contrazicere. Da. dar 
doar in aparentă, pentru că lucru
rile trebuie să fie privite si dincolo 
de asemenea aparente. Tocmai un 
asemenea mod de abordare a proble
melor exolică. în fond, realizările 
obținute. S-a amintit astfel de incon
secventa în promovarea tehnolo
giilor de virf. de slaba preocupare 
in urmărirea pe teren a rezultatelor 
instalațiilor proiectate, de lipsa de 
fermitate în elaborarea unor solu

IDEALUL UNITĂȚII 
coloana infinită a istoriei noastre

(Urmare din pag. I)

o tactică adecvată, ridicînd oști de 
pînă la 40 000—60 000 de oameni, 
mobilizînd în eforturi eroice toate 
resursele pămîntului românesc, acești 
domnitori au transformat țările 
române intr-un puternic zid de apă
rare a independenței și libertății po
porului nostru, într-o „Poartă a 
creștinătății", cum spunea însuși 
marele Ștefan Voievod.

Lupta dusă de poporul nostru, în 
contextul prăbușirii puterii de rezis
tență a sud-estului european, iar. mai 
tîrziu a regalității ungare, în fața 
puterii otomane, a dobîndit o sem
nificație specială, de ordin general 
european. Rolul de apărare a civili
zației europene pe care îl aveau 
țările române era recunoscut ca 
atare de puterile europene, de con
ducători de state, de oameni politici, 
de cronicari ai vremii. Voievozii 
români, prin victoriile repurtate, au 
intrat în istorie nu numai ca vajnici 
apărători ai țării lor, ci și ca eroi 
ai întregii Europe. Mircea cel Bătrîn 
era numit „principe între creștini 
cel mai viteaz și cel mai ager", Iancu 
de Hunedoara era socotit „atletul cel 
mai puternic al lui Hristos", Vlad 
Țepeș a dat naștere, prin faptele lui 
de arme,, unei întregi literaturi eu
ropene, Ștefan cel/Mare era văzut 
ca unul dintre eroii secolului al 
XV-lea.

Descifrînd sensurile istoriei româ
nești, marile valori ale tradițiilor 
sale, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă 
o înaltă prețuire momentelor luptei 
de eliberare a poporului nostru, 
faptelor de eroism ale strămoșilor 
pentru apărarea patriei, pentru li
bertate, independență și unitate. 
„Din cele mai vechi timpuri — sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— idealurile unirii, libertății și in
dependenței au însuflețit permanent 
poporul român, constituind făclia 
care a luminat, generație după gene
rație, drumul spre dreptate, spre 
progres, spre o viață mai bună, li
beră și demnă... Statele române 
feudale conduse de mari domnitori și 
căpitani de oști, ca Mircea cel Bătrîn, 
Ștefan cel Mare, Ioan Vodă cel 
Cumplit, Vlad Țepeș și atîția alții, 
s-au împotrivit cu eroism năvălirilor 
străine, în special Imperiului Oto
man, înscriind pagini de glorie ne
pieritoare în letopisețul libertății și 
neatirnării patriei".

In cursul luptei pentru indepen
dență din veacurile XIV—XVI, pe 
trunchiul viguros al unității etnico- 
lingvislice, s-a manifestat, sub forme 
diferite și de o manieră elocventă, 
tendința de unitate politico-statală. 
Este caracteristică, astfel, confedera- 
rea forțelor militare, pe care o 
putem observa în timpul campaniilor1 
lui Iancu de Hunedoara împotriva 
Imperiului otoman. Ștefan cel Mare 
a urmărit statornic să coordoneze po
litica celor două țări — Moldova și 
Țara Românească — în perspectiva 
largă a alianței și a unității de efor
turi împotriva amenințărilor din 
afară. Fenomene de solidarizare, de 
expresie a solidarității de neam sint 
relevabile în numeroase alte cazuri, 
la nivelul multor domnitori ai seco
lelor XV—XVI.

Tendințele de structurare a unită
ții politice românești aveau să fie 
strălucit confirmate de marea înfăp
tuire din 1599—1600 a lui Mihai Vi
teazul. Prin anvergura acțiunilor în
treprinse și vastitatea planurilor care 
au inspirat aceste acțiuni, prin cali
tățile excepționale de comandant de 
oști și vitejia personală, ca și prin 
relațiile politico-diplomatice pe plan 
european pe care a reușit să le 
creeze. Mihai Viteazul a ridicat pe 
o nouă treaptă destinele și orizontul 
istoriei românești.

ții. de spiritul combativ scăzut al 
unor membri de partid, de lacune în 
activitatea consacrată pregătirii pro
fesionale. In ’ realitate. în institut 
domnește un înalt grad de ordine și 
disciplină, afirmarea spiritului critic 
și autocritic este o atitudine fireas
că. responsabilitatea comunistă se 
vădește în străduințele permanente 
ale întregului colectiv de a fi pro
motor neobosit al progresului tehnic. 
Numai că pe toate acestea organiza
ția de partid le privește in perspec
tiva dialectică a perfectibilității, por
nind de la măsura reală a propriilor 
posibilități.

De-a lungul anilor. în institut a 
fost statornicit un climat de muncă 
exigent, responsabil — teren fertil

Exigență și responsabilitate comunistă 
în promovarea progresului tehnic 

însemnări privind activitatea de partid de la Institutul de inginerie 
tehnologică și proiectare pentru industria metalurgică din București

al împlinirilor pe plan profesional. 
Prin activitatea sa politico-educati- 
vă. organizația de partid a insuflat 
proiectanților înțelegerea clară a 
conținutului muncii lor. perce
perea sensurilor profunde ale obiec
tivelor puse de partid în fata insti
tutului pină la transformarea lor în 
convingeri personale. „Faptul că 
metalurgia este o ramură impor
tantă a industriei reprezintă un pos
tulat de a cărui valabilitate proiec- 
tantii noștri sînt pe deplin convinși. 
Acest lucru nici nu se mai pune în 
discuție — ne spune tovarășul Va- 
sile Stan, secretarul comitetului de 
partid de la IPROMET. Ne preocupă 
însă modul în care această necesita
te clar înțeleasă devine realitate. 
Dacă mai înainte important era să 
producem o cantitate cît mai mare 
de fontă, oteluri, laminate, dezvol
tarea impetuoasă a industriei, apari
ția unor ramuri de vîrf, electronica 
si construcția de avioane, de pildă, 
au impus o reconsiderare a . înțele
gerii rolului metalurgiei. Astăzi este 
important nu numai cît producem, 
dar și ce fel de oțeluri și laminate 
producem cu ce volum de mun'-ă si 
cu ce consum de materie primă si 
energie. Acesta este de altfel sensul 
major pe care proiectantii din meta
lurgie îl desprind pentru munca lor 
din unul dintre obiectivele fundamen
tale stabilite de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului — dezvoltarea

Unirea din 1600, deși de scurtă 
durată, purta în ea taina din adîncuri 
a vieții poporului român, devenind, 
peste vreme, torța spre lumina că
reia s-au îndreptat toate generațiile 
din etapele ulterioare ale luptei pen
tru unire. Cei mai destoinici dintre 
domnitorii români, urmași ai Iui 
Mihai Viteazul au nutrit și ei gîndul 
de a-i urma pilda în reconstituirea, 
în formă românească, a vechii uni
tăți poli’tico-statale care a fost 
Dacia.

Ideea unității, a comunității și 
continuității românești a devenit și 
îh planul preocupărilor cultural-spi- 
rituale ideea-forță care a străbătut 
activitatea învățaților umaniști ro
mâni ai secolului al XVII-lea și dc 
la începutul secolului al XVIII-lea : 
Grigore Ureche, Miron Costin, Con
stantin Cantacuzino și domnitorul 
erudit Dimitrie Cantemir. Strădani
ile lor vor fi continuate cu strălucire 
de corifeii Școlii ardelene în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea și 
la începutul secolului al XIX-lea. Ei 
vor îngemăna spiritul luminist cu 
forța de iradiere a conștiinței națio
nale.

Problema unirii și independenței 
s-a ridicat ca o sarcină practică 
nemijlocită în noua epocă istorică 
— epoca modernă — o dată cu mu
tațiile pe care le-a antrenat și cu 
procesele pe care aceasta le-ă de
clanșat. Este epoca ascensiunii mo
dului de producție capitalist și a re
novării politico-instituționale a so
cietății, a unor neîncetate deplasări 
în structurile sociale, a afirmării na
țiunii șl a conștiinței naționale. „Eli
berarea națională a poporului român, 
înfăptuirea unității sale statale — 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
s-au impus, în special din secolul 
trecut, ca o problemă la ordinea 
zilei, ca o necesitate imperioasă ri
dicată de însăși dezvoltarea societă
ții, ca o condiție indispensabilă de 
care depindea înscrierea poporului 
român pe orbita progresului".

După.cum este cunoscut, începînd 
cu secolul al XVIII-lea situația ță
rilor române și a sud-estului euro
pean, în general, a devenit și mai 
complicată datorită rivalității celor 
trei imperii — otoman, habsburgic și 
țarist — pentru dominația în aceas
tă zonă. In ciuda intensificării ten
dințelor expansioniste ale celor trei 
imperii, poporul român, ca și cele
lalte popoare din această zonă, a de
venit factorul hotăritor al propriului 
destin, făcînd să triumfe principiul 
național, ideea unității și indepen
denței.

Marile evenimente istorice din 
prima jumătate a secolului al XIX- 
lea, revoluțiile de la 1821 și 1848 au 
integrat problema unității români
lor ca pe o sarcină națională. 
Animată de năzuința înlăturării re
gimului fanariot, revoluția condusă 
de Tudor Vladimirescu a contribuit 
la consolidarea autonomiei Principa
telor Române și a chemat, prin cu- 
vîntul conducătorului ei, la unirea 
forței muntenilor și moldovenilor 
„ca unii ce sîntem de un neam, de 
o lege și subt aceeași stăpinire", 
pentru ca „fiind la un gind și in
tr-un glas cu Moldova, să putem 
ciștiga, deopotrivă, dreptățile aces
tor Principate".

Pătrunsă de suflul înnoirii radicale 
a vieții poporului român și de con
știința unei puternice solidarități 
interromânești, revoluția de la 1848 
a înscris realizarea unirii printre de
zideratele sale fundamentale. în mod 
direct și nemijlocit, în funcție de 
contextul istoric al epocii, ea a fixat 
sarcina înfăptuirii unirii politico- 
statale a Munteniei și Moldovei. 
Această sarcină formulată in scrie

intensivă a tuturor ramurilor eco
nomiei naționale. La recenta plena
ră a C.C. al P.C.R.. tovarășul 
Nicolae Ceaușescfu a subliniat, prin
tre altele. cerința intensificării 
activității de cercetare si a introdu
cerii cu mai multă fermitate â pro
gresului tehnic si. în directă legă
tură cu acest imperativ, secretarul 
general al partidului a arătat că pro
ducția. calitatea, nivelul tehnic, efi
cienta economică, productivitatea 
nu se pot realiza decît cu oameni 
cu o înaltă pregătire, cu o înaltă dis
ciplină și spirit de răspundere, ceea 
ce conferă o înțelegere si mai clară 
a sarcinilor spre care converg stră
daniile proiecianților noștri, a căilor 
si mijloacelor de înfăptuirea a lor".

Pornind de la obiectivele esenția
le ale viitorului cincinal, de la exi
gențele formulate de conducerea 
partidului, comitetul de partid de la 
IPROMET și-ă stabilit o arie preci-r 
să de preocupări : orientarea preocu
părilor comuniștilor, a tuturor spe
cialiștilor spre elaborarea de tehno
logii noi, cu consumuri speci
fice reduse, care să asigure îmbu
nătățirea calității produselor ; reali
zarea de instalații pentru recupe
rarea materialelor si a resurselor 
energetice secundare si valorificarea 
acestora ; creșterea productivității 
muncii, prin automatizarea si roboti
zarea proceselor de producție ; îm
bunătățirea activității de export de 
inginerie ; proiectarea de utilaje și 
agregate siderurgice în concepție 
proprie. Această problematică se re
găsește explicit sau implicit în 
întreaga activitate politico-organiza- 
torică desfășurată de organizația de 
partid. Astfel, primirile în partid, 
stimularea criticii și autocriticii. în
drumarea organizațiilor de masă și 
obștești, funcționarea organismelor 
de conducere colectivă, controlul în
deplinirii hotărîrilor. învătămînlul 
politico-ideologic, propaganda vi
zuală și altele sînt tot atîtea laturi 
ale muncii politico-organizatorice 
subordonate preocupărilor prioritare 
amintite.

în darea de seamă anuală a comi
tetului de partid, directorul institu

rile fruntașilor revoluției, în publi
cațiile vremii — „Pruncul român" 
șau „Poporul suveran", în progra
mul lui Mihail Kdgălniceanu „Do
rințele Partidei naționale" și în alte 
documente programatice — se spriji
nea pe solidaritatea tuturor români
lor, pe adeziunea fierbinte a mun
tenilor, moldovenilor și transilvăne
nilor la idealurile iraționale.

Unirea a polarizat, în perioada 
următoare, eforturile tuturor forțelor 
active ale populației, ' a devenit 
cauza scumpă a minților luminate 
ale țării și a fost îmbrățișată cu 
ardență și cu admirabilă dăruire de 
mase. In contextul unei largi și cu
prinzătoare mișcări, intim legate de 
toate firele tradiției anterioare de 
unitate și într-un cadru internațio
nal care a dat problemei românești 
un relief deosebit, România modernă 
a putut deveni realitate prin marele 
act de la 24 ianuarie 1859, care a 
unit Moldova cu Muntenia sub sceo- 
trul lui Alexandru Ioan Cuza și prin 
amplul program de reforme ce ca
racterizează „epoca Unirii".

Crearea statului național român 
modern, dezvoltarea forțelor de pro
ducție și a noilor- relații sociale, pre
cum și situația politică internaționa
lă au pus la ordinea zilei, in modul 
cel mai imperios, lichidarea oricăror 
relații față de Poartă. Proclamarea 
independenței în 1877 și consfințirea 
ei pe cimpul de lu.ptă în 1877/1878 au 
legitimat dreptul poporului român 
de a fi un popor liber, care să 
trăiască într-un stat național inde
pendent și unitar. Plevna și Rahova, 
Smîrdanul și Vidinul au intrat in 
conștiința poporului român ca sim
boluri ale tăriei sale, ale dreptului 
cucerit de a-și spune răspicat cuvin- 
tul la masa tratativelor, de a parti
cipa activ la viața politică interna
țională.

Cucerirea independenței, punînd 
capăt asupririi străine, a contribuit la 
creșterea prestigiului națiunii româ
ne, a demnității și mindriei națio
nale, a făcut ca statui român să 
devină centrul polarizator al întregii 
națiuni române, spre București in- 
dreptîndu-se privirile românilor din 
ținuturile românești supuse încă do
minației străine. în Transilvania, 
îndeosebi în condițiile asupririi 
austro-ungare, s-a intensificat miș
carea de eliberare, concretizată spre 
sfîrșitul secolului prin importantul 
document de răsunet european al 
Memorandumului.

Marea Unire avea să aibă loc in 
contextul fazei finale a primului 
război mondial și al frămintărilor so
ciale și naționale desfășurate in acea 
vreme in Europa centrală și de ră
sărit. înfăptuită pe principiul drep
tului popoarelor la autodeterminare 
și constituire a lo.r în state naționale, 
desăvîrșirea, în 1918, a unității sta
tale in frontierele întregii națiuni a 
fost rodul luptei națiunii, încununa
rea unei evoluții istorice proprii, in 
condițiile și pe căile dezvoltării spe
cifice a poporului român.

Rememorind momentele importan
te care au condus la mărețul act de 
la 1 decembrie 1918, ne simțim în
tăriți în efortul constructiv in care 
este angajată țara. Pe cei multi, 
care prin vrednicia faptei lor au 
înscris in istorie unitatea și indepen
dența națională ii simțim atit în noi, 
prin ceea ce: am știut lua de la ei, 
cît și alături de noi, mergînd pe 
același drum, spre ținta întăririi uni
tății și independenței naționale, a 
dezvoltării climatului de "înțelegere, 
de mai bună cunoaștere, și cooperare 
intre popoare, pentru clădirea unei 
lumi a păcii, a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur destinele, 
de a-și alege în mod independent 
calea dezvoltării sale. 

tului. tovarășul Mihail Niculescu, 
precum și alți comuniști au fost 
criticați pentru întîrzierea în pre
darea integrală a documentației ne
cesare realizării unor instalații de 
la Combinatul siderurgic din Galați. 
De altfel, numele directorului este 
asociat si cu mentionarea altor neîm- 
pliniri. La întrebarea in legătură cu 
modul în care a primit criticile for
mulate. răspunsul directorului a fost 
scurt : „De atunci' sînt mai greu de 
găsit în birou. Fac tot posibilul 
pentru a .mă afla cît mai mult timp 
în fata planșetelor, de a căuta îm
preună cu proiectantii soluțiile cele 
mai bune, cele mai eficiente, asa 

•cum s-a întîmplat si astăzi". Mult 
mai pe larg și-a exprimat directorul 

institutului opinia privind locul 
criticii și autocriticii in viata de 
organizație : „Așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. este nece
sar să tragem toate concluziile din 
stările de lucruri negative și să acți
onăm pentru introducerea unui spirit 
de înaltă răspundere, de disciplină 
si ordine. în domeniul in care mun
cim. Din acest unghi de vedere în
țeleg comuniștii din organizația 
noastră afirmarea criticii si autocri
ticii, și nu ca o recunoaștere, fie ea 
Si sinceră, a unor lipsuri, neînsoțite 
de hotărîrea de a se trece imediat și 
efectiv la înlăturarea lor“... Imediat 
si efectiv au trecut la înlăturarea 
lipsurilor și alti comuniști citati in 
darea de seamă pentru neajunsuri 
în munca lor. „Am fost criticat cen
tru asistenta tehnică de specialitate 
necorespunzătoare acordată unor 
lucrări de pe platforma industrială 
din Tulcea. Chiar a doua zi am tri
mis acolo un inginer din grupa mea 
de proiectanti si în prezent mon
tarea instalației se află in stadiu fi
nal" (Nicolae Zamfir, șeful grupei 
utilaj). „Ni s-a obiectat, pe bună 
dreptate, că am tergiversat lucrările 
de automatizări la întreprinderea de 
produse cărbunoase din Slatina. Am 
trimis de îndată o echipă la bene
ficiar cu sarcina nu numai de a fi
naliza lucrările, ci si de a pregăti

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

MEDICAMENTELE ROMÂNEȘTI ÎN ATENȚIA SPECIALIȘTILOR
Cel de-al III-lea Simpozion orivind 

medicamentul românesc, dedicat apro
piatului Congres al stiintei si invătă
mintului. si-a axat tematica pe rea
lizările recente si perspectivele cer
cetării si producției din acest domeniu, 
în perioada 1985—1990. Simpozionul 
comun al cercetării și industriei de 
medicamente din țara noastră a făcut 
un bilanț asupra celor mai importan
te realizări din ultimii ani si a 
evidențiat preocupările si orientă
rile viitoare din acest domeniu, unul 
din cele mai generoase și umanitare 
sectoare de activitate menit să con
tribuie la păstrarea sănătății popu
lației, la menținerea tinereții na
țiunii. Specialiștii au dezbătut 
probleme legate de prepararea și 
asigurarea cantității și calității pro
ducției farmaceutice, de reevaluarea, 
reformularea si realizarea de sub
stanțe si medicamente noi. cu carac
teristici superioare, o atentie deose
bită acordindu-se și terapiei pedia
trice.

Timp de două zile cei peste 400 
de participant! — chimisti. farmaciști, 
medici, fizicieni, ingineri etc. din 
unităti de cercetare, invătămînt supe
rior si producție — au prezentat pes
te 200 de comunicări științifice și au 
dezbătut probleme legate de sarcinile 
actuale și orientările pentru urmă
torul cincinal, etapă ce impune un 
salt calitativ superior în realizarea 
de" medicamente mai eficace, in va
lorificarea resurselor naturale, in 
special plante medicinale. în creș
terea competitivității produselor 
noastre pe piața externă.

„Industria de medicamente, care 
s-a dezvoltat pe baza cercetării ști
ințifice din țara noastră în propor
ție de peste 95 la sută — preciza 
inginer Elena Dumitrescu, director 
general al Centralei industriale de 
medicamente și cosmetice — a cu
noscut în ultimii 20 de ani o evoluție 
impetuoasă — situîndu-se printre sec
toarele cu ritmurile cele mai mari. 
In prezent se obțin peste 1 200 sorti

oamenii să mînuiască aparatura 
respectivă". (Viorel Dobrotă. șeful 
grupei automatizări electrice).

Cercul interlocutorilor din biroul 
secretarului comitetului de partid se 
lărgește, iar discuția se transformă 
într-o dezbatere ad-hoc pe tema 
pasiunii în activitatea de proiectare, 
a angajării responsabile, comuniste. 
Faptul că proiectantul trebuie să cu
noască si să tină seama de legile fi
zicii, mecanicii, electricității, că 
operează cu calcule precise. îi im
pune un spirit de maximă lucidita
te. o obiectivizare mai accentuată a 
gîndirii. Oare aceasta înseamnă o 
anumită restringere a atecuviiații.? 
„Nicidecum — este răspunsul ingi
nerului Valentin Dinu. Sint nume
roase exemplele de proiectanti din 
institutul nostru care au muncit zile 
și nopți pe șantierele de construcții 
industriale, care au experimentat 
soluțiile preconizate pină la limita 
maximă a forțelor intelectuale si fi
zice. Oare ce înseamnă această dă
ruire pînă la uitarea de sine pen
tru a atinge obiectivul dorit, ce în
seamnă această muncă tenace. în
conjurată de multe necunoscute, 
pîndită de eșecuri ? Aceasta înseam
nă pur si simplu pasiune. înseamnă 
spirit revoluționar". In același con.- 
text. am retinut și reflecția ingine
rului Octavian Gunea : „înțelegerea 
clară a scopului muncii semnifică 
pentru un proiectant calea afirmării 
personalității sale. Știința si tehnica 
puse să slujească scopuri nobile sînt, 
indiscutabil, sinonime cu progresul. 
De aceea partidul nostru leagă atît 
de puternic propășirea patriei noas
tre de dezvoltarea științei și tehni
cii. Aproape că nu există document 
de partid in care să nu fie subliniat 
acest lucru. Aș reveni și aș spune 
că înțelegerea profundă a scopului 
reprezintă pentru un proiectant co
munist sursa permanentă a spiritu
lui revoluționar care-i călăuzește 
orice pas. îl însuflețește. îi sporește 
capacitatea afectivă în valorificarea 
cunoștințelor sale, in învingerea di
ficultăților. Iată de ce dezvăluirea 
lipsurilor din munca noastră de că
tre organizația de partid nu înseam
nă altceva decît defrișarea" terenului 
activității noastre de ceea ce în
seamnă rutină, imobilism, mulțumire 
de ăine, pentru1 a deschide cale largă 
noului, progresului.

Colectivul de specialiști de la 
IPROMET are ca trăsături definito
rii — așa cum arată și rezultatele 
obținute in introducerea , progresului 
tehnic într-o ramură importantă a 
industriei noastre — dîrzenia. pasiu
nea. spiritul de răspundere, neîm- 
păcarea cu lipsurile, conștiința înțe
legerii cauzei pe care o slujește, ho- 
tărirea fermă de a ridica întreaga 
activitate la un nivel calitativ supe
rior. corespunzător exigentelor con
ducerii partidului.

Consîanîin VARVARA

mente și peste 200 substanțe farma
ceutice active, asigurindu-se prin 
acestea 90 la sută din necesarul va
loric al Ministerului Sănătății".

Evoluția valorică a producției de 
medicamente a cunoscut o dinamică 
mereu crescîndă. Astfel. în 1965 în
registra o creștere de 37 de ori față 
de 1945. iar in 1984 de 280 de ori, 
pentru ca in 1990 să se ajungă la o 
creștere de 600 de.ori. Industria me
dicamentelor de azi. se bazează pe 
cercetarea medicală românească, in 
primul rind a Institutului de cerce
tări chtmico-farmaceutice coordonat 
de Institutul central de chimie.

glWtlL ȘI VIAȚA RATIONALÂ

Pentru cincinalul 1986—1990 se pre
văd ritmuri înalte de dezvoltare ale 
producției de medicamente — prin
tre cele mai ridicate din industria 
chimică și anume de 11 la sută. Ți- 
nîndu-se seama de necesitățile1 reale 
se preconizează creșteri mai accen
tuate ale produselor pentru tratarea 
afecțiunilor cu pondere mare și anu
me : medicamente pentru bolile car- 
dio-vasculare. produse care vor atin
ge o creștere de circa 200 la sută în 
1990 fată de 1985. antibioticele — de 
100 la sută, medicamentele hepato- 
orotectoare — de 34 de ori. produ
sele antireumatice — de 55 la 
sută etc.

„Se înțelege că aceste ritmuri ne
cesită un efort susținut, sporit din 
partea cercetării științifice și reali
zarea unor tehnologii de nivel mon
dial, arăta directorul Institutului de 
cercetări chimico-farmaceutice, ing. 
Constantin Sîrbu. Țara noastră 
dispune de un uriaș rezervor natural 
de plante medicinale, ceea ce cere 
un efort susținut pentru perfecțio
narea si diversificarea tehnologiilor 
de obținere a diferitelor substanțe

Fapte, inițiative, preocupări '

^S^WDEȚEI^:TĂRir<

BOTOȘANI

O „Școală a părinților" 
pe lingă fiecare școală

De fapt, inițiativa a pornit de la 
o întrebare : ce știu si. mai ales, 
ce trebuie să știe părinții elevilor, 
pentru a-si îndeplini în cele mai 
bune condiții atribuțiile ce le revin 
in procesul instructiv-educativ al 
propriilor copii ?

— întrebarea a declanșat o serie 
de studii pentru aflarea răspunsu
lui — ne spune tovarășa Ana Pri- 
secaru. președinta Comitetului ju
dețean Botoșani al femeilor. Iar 
concluziile au îndemnat la inițierea 
unei acțiuni denumite simplu, dar 
semnificativ pentru scopul urmă
rit: „Școală a părinților". O „școa
lă" pe lingă fiecare școală.

Vizitele educatorilor la domici
liul elevilor, legătura părinților cu 
învățătorii, profesorii si conduce
rile școlilor, ședințele si lectorate
le pentru părinți, includerea părin
ților în organismele de conducere 
colectivă ale unităților de invătă- 
mint. ale forurilor de specialitate 
ale acestora — modalități perma
nent perfecționate in 
două decenii — au dus 
mai eficientă conlucrare

ultimele 
la o tot 
intre fa

milie si școală. Iar rezultatele sînt 
Pe măsură : an de an. o situație
școlară si o conduită a elevilor 
mereu mai bună. Cîu toate acestea, 
mai sînt încă — tot mai putini la 
număr, e drept — si părinți cars
nu-si onorează corespunzător obli
gațiile ce le revin in cadrul cola
borării amintite. Nu le cunosc? Nu 
vor să le îndeplinească? Pentru a 
afla adevărul. Comitetul județean 
Botoșani al femeilor a efectuat o 
serie de sondaje în rindul părinți
lor unor elevi cu situație necores
punzătoare la învățătură si disci
plină. Motivația demersului : „Sîn- 
tem mame — se arăta în adunarea 
în care femeile și-au asumat
această misiune — si trebuie să in
tervenim pentru ca fiecare copil să 
ajungă cetățean demn și de nădej
de al patriei".

Ce a rezultat din sondajele efec
tuate? A rezultat că. într-adevăr,' 
unii dintre părinții elevilor res
pectivi nu-si cunosc ne deplin res
ponsabilitățile ce le revin, nu știu 
cum să procedeze eficient în anu
mite situații. Pe de altă parte, sînt 
si unii părinți care, in cazul des
trămării familiei. îsi declină si 
cele mai elementare îndatoriri față 
de proprii copii. Ce căi de acțiune 
au fost adoptate în aceste situații?

Lunar. în baza unui grafic struc
turat pe grupe de scoli si licee, 
activiste ale comitetului județean 
al femeilor se interesează de evo
luția situației la învățătură a ele

ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ 

ÎN TOATE STAȚIUNILE ȚĂRII
Agențiile si filialele 

oficiilor județene de 
turism si ale între
prinderii de turism, 
hoteluri si restaurante 
București oferă în a- 
ceastă perioadă locuri 
pentru concedii, mini- 
vacante. odihnă, cură 
balneară. în toate sta
țiunile balneoclimati- 
ce. unde se organi
zează si excursii.

Durata sejurului si 
data plecării în sta
țiuni poate fi stabilită 
de solicitanti.

Se acordă reducere 
de 20—40 Ia sută la ta
rifele de cazare si 
masă si 25 la sută la 
transportul pe C.F.R.

Stațiunile oferă con
diții excelente de ca
zare si masă si orga
nizează atractive ma

active, urmărindu-se prin aceasta 
lărgirea gamei dc medicamente cu 
o înaltă eficientă terapeutică si mai 
apropiate de biologia umană".

în cadrul simpozionului au fost 
prezentate date noi în legătură cu 
utilizarea calculatorului și realizarea 
de programe complexe menite să 
îmbunătățească folosirea plantelor 
medicinale si să asigure obținerea 
de preparate terapeutice ne baza 
unor calcule cu viteze de lucru 
foarte mari.

Numeroase alte comunicări s-au 
referit la rezultatele bune obținute 
în tratamentele cu produse românești 

ca Gerovital H3, Aslavital, Apilamil, 
Trofopar, Aspatofort, Boicil forte etc. 
Unele dintre ele, cum sint cele tonice 
și trofice generale, se bucură de 
aprecieri și peste hotare, fiind expor
tate în mai multe țări cu tradiție în 
industria medicamentelor.

în tratamentul cu Ulcosilvanil, ară
tau autorii acestui produs original 
românesc, după 10 zile de tratament 
aproximativ 80 la sută din bolnavii 
cu ulcer duodenal se vindecă, iar 
după 21 de zile proporția crește la 
peste 94 la sută. în cazul ulcerelor 
gastrice, procentul de vindecări la 24 
de zile este de 90 la sută, iar după 
30 de zile la peste 96 la sută din ca
zuri. Recidivele de ulcer gastroduo
denal după tratamentul corect de în
treținere este sub 10 la sută din ca
zuri. în ce privește Aslavitalul. s-au 
comunicat cercetări și rezultate noi 
obținute în tratamentul bolnavilor cu 
sindroame parkinsoniene si s-au con
firmat, de asemenea, efectele acestui 
medicament asupra infarctului mio
cardic. în special efectul său cardio- 
p colector.

Specialiști din unități de cercetare, 

vilor. de comportarea lor in scoală 
și în afara ei. Și tot cu acest pri
lej. este analizat modul in care 
părinții elevilor răspund la che
mările scolii.

Am participat. într-o duminică 
dimineața, la o adunare in care 
erau prezenti părinții unor elevi cu 
abateri de la îndatoririle școlare 
si disciplină, profesori, directori de 
scoli, reprezentanți ai organizații
lor de tineret, ai autorității tutela
re. inspectoratului școlar etc. Se 
pun întrebări unor părinți : „Cind 
ati fost ultima dată la școală?". 
..Cite dintre recomandările făcute 
în ultima vizită la domiciliu le-atl 
aplicat in practică ?“. Un timp, nu 
pare nimeni dispus să răspundă. 
Dar se insistă, se fac nominalizări. 
..Pe mine ati fi putut să nu mă 
mai chemați, spune la un moment 
dat tatăl unui elev din clasa a Vl-a. 
Lucrurile au revenit la normal". 
Nu-i singurul ce pare a avea ase
menea motive îmbucurătoare. Cîti- 
va însă n-au nici un răspuns, re
curg la angajamente. Și pentru că 
se angajează, se stabilește ca 
cineva să se ocupe îndeaproape 
oină la solutionarea ..cazurilor".

— Nu substituie, totuși, aseme
nea acțiuni ne cele institutionall- 
zate în viata școlii? — o întrebăm 
pe profesoara Mariana Juravlea. 
de la inspectoratul școlar al jude
țului.

— Dimpotrivă, ne-a răspuns. 
Inițiativa adoptată si pusă în 
practică de comitetul județean 
al femeilor vine chiar în sus
ținerea modalităților de conlu
crare activă dintre scoală sl nărin 
tii elevilor, conferindu-le acestora 
autoritate sporită. Și un alt argu
ment : în timp ce lectoratele cu 
părinții, organizate în, scoală, au 
un conținut oarecum limitat, adică 
didactic-pedagogic, acțiunile pe 
care le organizează comitetul jude
țean al femeilor prezintă un carac
ter mai amplu, mai complex, 
tinînd direct de resortul vieții so
cial-educative. Tocmai acest motiv 
a făcut ca, încă de la declanșarea 
inițiativei, acțiunile realizate să se 
bucure de un real interes, atit din 
partea personalului didactic, cit si 
a altor factori educaționali.

în intimpinarea apropiatului Con
gres al stiintei si invătămintului. 
Comitetul județean Botoșani al fe
meilor propune si materializează 
această initiatjvă cu un pronunțat 
caracter educativ.

nifestări cultural-ar- 
tistice si de agrement.

Tratamentul balnear 
este asigurat de per
sonal medical cu înal
tă calificare.

Informații — la toa
te oficiile județene de 
turism si I.T.H.R. — 
București.

în fotografia alătu
rată : Hotelul „Ori
zont" din Predeal.

învățămintul superior și clinici au 
prezentat numeroase alte rezultate in 
obținerea de medicamente și prepa
rate noi cu toxicitate mai redusă și’ 
cu efecte terapeutice de mai mare 
intensitate.

„Potrivit legislației în vigoare, pre-’ 
ciza prof. dr. Dumitru Dobrescu, 
președintele Comisiei medicamentu
lui din țara noastră, fiecare produs 
parcurge etape obligatorii de la labo
rator pină in clinici tocmai pentru a; 
se evita apariția oricărui risc a unor 
eventuale efecte secundare nedorite.i 
Uneori însă durata ciclului cercctare- 
valorificare in practică a medicamen
tului este nejustificat de mare".

Susținînd această opinie, pârtiei- 
panții la lucrări au făcut propuneri 
concrete pentru intrarea în circuitul 
terapeutic, cît mai repede, a produ
selor românești. Din practică se des
prinde că există uneori o anumită re
zervă a medicilor față de un produs’ 
nou. o pasivitate in promovarea unui 
medicament original, precum și unele 
greutăți pe parcursul întocmirii pro
tocoalelor de avizare. Sugerind mo
dalități si măsuri de scurtare a ciclu
lui cercetare-valorificare. participantii 
la lucrări au ajuns la concluzia că 
numai printr-o strînsă colaborare, 
într-o concepție integrată, a specia
liștilor din cercetare, întreprinderi și 
clinici, se va putea realiza acest im
perativ al noii etape pe care o 
parcurgem.

Numărul mare de produse noi ob
ținute, preocupările pentru îmbună
tățirea continuă a calității lor, marea, 
varietate a problemelor legate de 
promovarea medicamentelor româ
nești pe piața internă și externă, de . 
creșterea competitivității lor'confir-: 
mă rezultatele bune obținute la în-: 
cheierea actualului cincinal, baza în
deplinirii și depășirii sarcinilor mo
bilizatoare din acest domeniu în vii
torul cincinal.

Elena MANTU
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ÎN ÎNTREAGĂ ECONOMIE, BUNĂ ORGANIZARE, MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU

ASIGURAREA Șl GOSPODĂRIREA JUDICIOASĂ A ENERGIEI

Cuvintui de ordine

TOATE AGREGATELE CONSUM RATIONAL, ECHILIBRAT
LA CAPACITATEA MUNCA

O direcție prioritară

PE TOATA DURATA ZILEI DE
înfăptuirea în cele mai bune condiții a pro

gramului de dezvoltare economico-socială a 
patriei depinde în mod nemijlocit de livrarea 
ritmică a energiei electrice necesare. în fiecare 
centrală electrică, la fiecare loc de muncă tre
buie să se acționeze cu maximă responsabili
tate pentru atingerea puterii planificate și rea
lizarea producției de energie electrică stabilite, 
în toate unitățile din sectorul energetic, îndeo
sebi în centralele pe cărbune, este necesar să 
se acționeze cu toată fermitatea și răspunderea 
pentru aplicarea exemplară a măsurilor stabi
lite de conducerea partidului. La recenta 
plenară a Comitetului Central al partidului au 
fost subliniate cu toată claritatea obiecti
vele prioritare ce trebuie să se situeze per-

manent in atenția colectivelor de oameni ai 
muncii din unitățile energetice, care sînt che
mate să întreprindă măsuri hotărîte, ferme pen
tru mai buna organizare și desfășurare a 
muncii, astfel încît prevederile planului pe acest 
an hotărîtor al actualului cincinal să fie înde
plinite integral, în lumina acestor exigențe, 
energeticienii au îndatorirea patriotică de a 
acționa cu înaltă responsabilitate pentru ex
ploatarea în cele mai bune condiții a agrega
telor și instalațiilor, pentru punerea în va
loare a tuturor resurselor tehnice, organizato
rice și profesionale, in vederea creșterii pro
ducției și livrării ritmice a energiei electrice în 
sistemul național.

întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" este unul din mafii 
consumatori de energie electrică și 
gaz metan din Capitală. Acordînd o 
atenție sporită încadrării în consu
murile de energie electrică reparti
zate și chiar reducerii lor, oamenii 
muncii din această puternică uni
tate industrială au economisit de 
la începutul anului și pînă in pre
zent 4 179 MWh și ■peste 2 900 tone 
combustibil convențional. Dar să 
vedem cum se acționează pentru 
reducerea în continuare a consumu
rilor energetice — sarcină de cea 
mai mare importanță în etapa ac
tuală. Amănunte ne oferă inginerul 
Constantin Mincă, șeful biroului 
mecano-energetic.

— Comisia energetică din cadrul 
întreprinderii noastre, acționînd in 
spiritul indicațiilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.. a analizat 
aprofundat căile prin care se poate 
reduce consumul de energie elec
trică, in special în orele de virf 
de sarcină, firește, asigurîndu-se con
diții pentru realizarea integrală a 
producției fizice. In acest scop, am 
hotărît să trecem unele activități 
productive din schimburile I și II în

schimbul III. Astfel, am întocmit 
grafice de funcționare defalcate pe 
ore pentru cuptoarele electrice de 
la oțelărie, instalațiile și utilajele 
mari consumatoare de energie, sta
bilind ca acestea să funcționeze 
în așa fel incit să se evite con
sumurile- ridicate din orele virfu- 
lui, de sarcină. Rezultatul acestor, 
măsuri organizatorice 1 După cum 
reiese din tabelul de mai jos, consu-

tru turnare, astfel încît, începind de 
lit ora 22, schimbul III să pornească 
din plin lucrul cu amîndouă cup
toarele. Obligația noastră este să 
creăm toate condițiile pentru a ela
bora în schimbul de noapte patru 
șarje pline, adică să se realizeze în 
totalitate ceea ce nu s-a realizat în 
perioada de vîrf de sarcină.

Măsurile luate pentru a evita 
funcționarea utilajelor energofage in

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" 
din Capitală

@ Măsuri pentru trecerea unor activități productive din 
schimburile I și II în schimbul de noapte © Evitarea funcț'onă- 
rii utilajelor și instalațiilor mari consumatoare în orele vîrfului 
de sarcină © Producția fizică se realizează integrai, cu 
consumuri energetice mai reduse

mul de energie electrică a fost re
partizat mult mai judicios pe cele 
trei schimburi, diminuindu-se consu
mul din schimbul II.

Săptămina
11—17 noiembrie
18—24 noiembrie

CONSUMUL DE ENERGIE (MWh)

Schimbul I Schimbul II Schimbul III
264
248

240
232

232
264

orele de dimineață și seară, acțiu
nile de raționalizare a consumului 
de energie electrică stau permanent 
în atenția specialiștilor din această 
secție. Bunăoară, în această peri
oadă, fiecare om al muncii are ca 
sarcină economisirea severă a tutu
ror resurselor energetice, închiderea 

a 
Iar 
au 

de- 
de

Ora 17,15. Ne aflăm în secția I 
metalurgică, sector care zilnic con
sumă circa 35 la sută din cota de 
energie electrică repartizată între
prinderii, -Lingă cele două cuptoare 
electrice, stăm de vorbă cu șeful 
echipei de oțelari. Alexandru Bel- 
cea.

— Peste cîteva momente, înainte 
de ora 18, evacuăm șarjele. Trebuie 
să ne încadrăm în graficele orare 
pentru a nu intra in virful de sar
cină. Pină acum totul decurge nor
mal. De altfel, știm bine .că. de. noi

Ș

MVmn OW INDUSTRIE!
cu toată stăruința pentru organizarea rațională a lucrului pe 
■-Ab’ de cerințele unui consum echilibrat de energie electrică 

ei, în scoptd aplatizării vîrfului de sarcină dintre orele 17-22!

depinde asigurarea ritmică cu 
semifabricate turnate, și tocmai de 
aceea ne-am organizat munca în așa 
fel incit să producem întreaga can
titate de oțel necesară 'turnării. 
Acest lucru îl realizăm printr-o 
bună corelare a activității dintre 
schimburi. Concret, imediat după ce 
încheiem șarjele, începem pregă
tirea pentru schimbul III. Aducem 
în secție materialele' de adaos și de 
aliere. Fiecare cantitate — cîntărită 
conform rețetei. Fierul il sortăm pe 
calitățile de materiale necesare 
turnării, apoi pregătim oalele pen-

oricăror 
energiei 
muncitorii 
înțeles că 
pinde în' mod hotărîtor de ei. 
felul cum acționează pentru scurta
rea duratei de elaborare a șarjelor 
și reîncărcarea rapidă a cuptoarelor 
pentru a se evita orice pierdere de 
căldură. Drept urmare, s-a stabilit 
ca materialul feros cu care se ali
mentează cuptoarele să fie bine 
mărunțit, in așa fel incit topirea să 
se facă rapid. Și încă un amănunt, 
în ziua documentării noastre se în
cheiase operația de montare, a 
instalației de absorbție la cuptorul 
electric nr. 1. Rezultatul ? Durata 
'fiecărei. șarje s-a scurtat cu circa 30 
de minute.

canale de risipire 
și combustibilului. . 
și specialiștii de aici 
economisirea energiei

Sub acest imperativ, al economi
sirii drastice a resurselor energe
tice, își desfășoară activitatea și 
colectivul de la secția mecanică II, 
unde toate strungurile carusel de 
mare performantă lucrează în regim 
de așchiere intensiv, cu doi suporți, 
și sînt încărcate /cu piese 
dimensiunilor platourilor. 
s-a stabilit 
unelte să se execute . mai 
repere o dată. Este cazul i 
lelor de stringere pentru 
toarele de căldură, care se strunjesc 
sub formă de pachete, adică 10—12 
bucăți, în loc de una singură. Ca 
urmare a acestei măsuri a crescut 
simțitor productivitatea muncii și 
s-a redus simțitor consumul de 
energie electrică.

Ora 18. Conform programului 
adoptat de comisia energetică din 
întreprindere, utilajele energofage nu 
mai trebuie să funcționeze la această 
oră. Am vrut să vedem cum este 
respectată această hotărîre. Sîntem 
în sala de comandă a termocentralei 
electrice din cadrul întreprinderii. 
„Alo, secția cazangerie, opriți lucrul 
cu podurile rulante de 200 tone- 
fontă, folosiți cîrligele mici" — se 
aude vocea dispecerului de serviciu, 
tovarășul Gheorghe Gheorghe, care 
împreună cu inginerul Ioan Herder, 
directorul tehnic al întreprinderii, 
urmăresc pe panoul de comandă 
principalii consumatori de energie 
electrică. Pe find, se ia legătura cu 
secția oțelărie. cu stația de compre- 
soare, cu secția mecanică II. După 
cîteva minute, inginerul Herdea ne 
spune :

— Gata, acum putem sta de 
vorbă.

— Vă Ascultăm, tovarășe director.
— Colectivul întreprinderii de uti

laj chimic „Grivița roșie" este ferm 
hotărît să continue tradiția de frun
taș în întrecerea Socialistă pe 
ramură, să-și realizeze zi de zi, 
integral, planul la producția fizică, 
dar în același timp, înțelegînd pe 
deplin însemnătatea deosebită a eco
nomisirii energiei electrice, acțio- 

fermitate pentru folosirea 
a tuturor resurselor ener-

potrivit 
Totodată, 

ca pe aceste mașini- 
i multe 
semiine- 
schimbă-

nează cu 
judicioasă 
getice.

timp, producția schimburilor II și 
III nu este cu nimic mai prejos 
decît cea. realizată în schimbul I. 
Dimpotrivă, uneori este chiar mai 

. ridicată.
— După mai bine de o lună de la 

instituirea stării de necesitate în 
unitățile din sistemul energetic na
țional, pot afirma că se constată și 
în centrala noastră o creștere a răs
punderii la fiecare loc de muncă, 
mai multă ordine și disciplină. Nu 
ne mulțumim însă doar cu atit. 
Efectuînd o amplă și temeinică ana
liză, a încărcării cu sarcini a fiecă- • 
rui lucrător în parte, a secțiilor în 
ansamblul lor. 
propriu, sădind 
buna funcționare 
depinde livrarea 
electrice — ne 
Gheorghe Filip, 
tului de partid din unitate.

stimulăm efortul 
convingerea că de 
a fiecărui agregat 
ritmică a energiei 
spunea maistrul 

secretarul comite-

C.C. al 
din 17

La întreprinderea electrocentrale Oradea
• Zilnic, producții la nivelul puterii instalate • Atenție 
permanentă exploatării și întreținerii echipamentelor ener

getice • Un apel către minerii din Peșteana — Gorj >

Energeticienii orădeni, situați con
stant de cîțiva ani printre fruntașii 
în întrecerea socialistă, sîrit hotărîți. . 
să asigure functionarea termocentra
lei la capacitatea , proiectată si să 
furnizeze sistemului natipnal canti
tăți cît mai mari de energie electrică, 
în perioada care a trecut, din anul 
in curs, întreprinderea electrocen- 
trale Oradea a furnizat peste pre
vederi. in condiții de eficientă spori
tă, peste 40 milioane kWh energie 
electriță pe bază de cărbune, bilanț 
care are toate premisele să fie mult 
consolidat pînă la finele, anului..

Ce se întreprinde acum pentru 
asigurarea funcționării în continuare, 
la parametrii maximi a agregatelor 
energetice și desfășurarea normală 
a activității în termocentrală în pe
rioada de iarnă ?

— Principala noastră preocupare o 
constituie îndeplinirea exemplară, 
punct cu punct, 
a măsurilor din 
programul adop
tat de activul 
nostru de partid, 
în spiritul sarci
nilor stabilite la 
ședința Comitetu
lui Politic Execu
tiv al 
P.C.R..
octombrie a.c.. la' 
recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., 
Sorin Ungur, 
derii. Sîntem hotărîți ca prin activi
tatea noastră de zi cu zi să facem 
dovada înțelegerii depline a acestor 
imperioase cerințe, urmărind rigu
ros, oră de oră, realizarea producției 
la nivelul planificat.

Dar să lăsăm faptele să vor
bească. Să consemnăm mai întii 
faptul că' toate reparațiile și revi
ziile scadente au fost efectuate in
tegral. Mai mult, este cu totul re
marcabil spiritul de angajare mun
citorească, de autodepășire, ma
nifestat la aceste lucrări vitale pen
tru bunul mers al termocentralei. 
Argumente ? însumată, durata de 
reparații a fost scurtată, pe ansam
blu, cu 17 de zile, Totodată, se cu
vine a fi remarcat faptul că în ul
timele două luni n-au fost înregis
trate spargeri de cazane sau opriri 
accidentale, ceea ce denbtă că repa
rațiile au fost executate nu numai 
operativ, dar și de calitate. Este cit 
se poate de evident .că girul calității 
reparațiilor se regăsește și în dispo
nibilitatea ridicată a cazanelor — 
peste 90 Ia sută in cele 10 luni care 
au. trecut din acest an. De bună 
seamă, măsura tuturor eforturilor o 
exprimă producția. în această lună, 
bunăoară, puterea medie zilnică rea
lizată la termocentrala Oradea a fost 
de 197 MW, atingînd în unele zile 
200 și chiar 205 MW — valoare care 
reprezintă atingerea puterii instalate. 
Este, desigur, efectul direct al unor 
reparații de calitate, dar mai ales 
al unei exploatări competente, făcu
tă ou simț de răspundere și profe- 
sionalițate. Un argument în plus il 
constituie și faptul că, de mai mult

preciza inginerul 
directorul întreprin-

Suficiente exemple ne stau la în- 
demînă. Printre lucrările prioritare 
din perioada imediată se numă
ră si montarea unui al doilea 
boiler de preparare a apei des
tinate termoficării municipiului 
Oradea. Pentru urgentarea montaju
lui însă, această lucrare a fost pre
luată de către echipele de la repara
ții. Că mai buna fructificare a 
efortului propriu constituie cuvîn- 
tul de ordine, denotă și atenția de 
care se -bucură aici extinderea re- 
condiționărilor și a producției unor 
piese de 
ză piese 
peste 15 
acestora _____ ___ ______ ,_ ___
titor prin dezvoltarea si mai buna 
înzestrare a unui atelier de. recon- 
dițîoriări. Este lăudabilă și o altă 
inițiativă de a se realiza pe plan 
local, .în județ, în afara celor con
tractate, o seamă de subansamble și 
piese de schimb supuse unor uzuri 
accentuate. Astfel, întreprinderile 

’ „Mecanica" si „înfrățirea" din Ora
dea. „Mecanica" — Orașul Dr. Petru 
Groza și întreprinderea mecanică și 
piese de schimb Oradea s-au anga
jat să asigure repere de peste 3 mi- 

; lioane lei pentru agregatele din cen
trală, în special pentru măcinarea 
cărbunelui și evacuarea hidraulică a 
zgurii si cenușii.

Pentru perioada de iarnă, energeti
cienii orădeni s-au pregătit temei
nic. Mai mult' ca oricînd, întreaga 
activitate de intervenție s-a pla
nificat riguros, fiind judicios coor
donată fiecare operație in parte. Cu 
precădere s-a avut în vedere eli
minarea unor -neajunsuri ivite in 
iarna trecută, bunăoară la instalația

schimb. Anual, se realizea- 
de schimb in valoare de 

milioane lei și volumul 
urmează să sporească sim-

de filtre mecanice și electrofiltre, 
la ventilatoare și instalația de gaze 
arse, precum și în gospodăria de 
cărbune. Totodată, au fost efectua
te lucrări pregătitoare specifice ano
timpului rece : protecții anticoro- 
zive, izolații termice și hidrofuge, 
refacerea unor instalații de încăl
zire. reparații de drumuri de acces, la 
căile ferate uzinale si altele. Toa
te aceste detalii conduc la concluzia 
Că întreprinderea este corespunzător 
pregătită pentru a face față solici
tărilor crescînde din iarnă. Și, în an
samblu, lucrurile așa și stau. Din 
păcate însă, ridică semne de între
bare nelivrarea huilei în cantitățile 
prevăzute (1 000 tone/zi), neasigura- 
rea. stocului de păcură și a uleiuri
lor necesare. Mai mult decît orice,, 

.îngrijorează insă descreșterea ver
tiginoasă a stocului de lignit din 
depozit. Două repere 30 septembrie 

— 197 800 tone
lignit, 17 noiem
brie — 126 000
tone lignit. Re
zultă limpede că 
energeticienii o- 
rădeni au nevoie 
de un sprijin mai 
substanțial din 
partea minerilor. 
Dacă minerii de 
la Voivozi expe
diază zilnic peste 

prevederi cărbune termocentralei din 
Oradea, cei din cariera Peșteana, de 
pildă, acumulează restanțe.

— Aș dori să consemnați acest 
lucru nu doar ca o constatare, ci ca 
pe un apel călduros pe care noi. 
energeticienii orădeni, îl adresăm 
minerilor din bazinul Olteniei, de a 
ne sprijini mai mult și cu cărbune 
de calitate în realizarea sarcinilor 
ce ne revin — sublinia inginerul 
Tiberiu Sirbu, directorul adjunct al 
întreprinderii.

Examinînd în detaliu stadiul pre
gătirilor pentru sezonul rece intr-o 
cuprinzătoare analiză la fața locu
lui, secretariatul comitetului jude
țean de partid Bihor a accentuat, 
printre altele, necesitatea urgentării 
refacerii stocului de lignit, consti
tuind colective speciale, care să asi
gure impulsionarea livrărilor de la 
furnizorii restantieri. precum si orga
nizarea exemplară a activității in 
termocentrală, îndeosebi pe linia 
descărcării operative a unui număr 
sporit de vagoane. • Hotârireă energe- 
ticienilor orădeni este de a valori
fica superior disponibilitatea grupu
rilor energetice, ‘.......................
tehnică pe toate 
întregul flux de 
incit planul pe anul în curs să poa
tă fi îndeplinit in avans cu cel pu
țin două săptămini, materializînd 
astfel exemplar sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceausescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. de 
a spori tot mai substanțial produc
ția de energic electrică.

întărind asistența 
schimburile și pe 

producție, astfel

Ioan LAZA. 
Ion LAZAR

• ' :li®

ea aricind, munciți îără preget, cu Înaltă 
și noapte, pentru a asigura funcționarea
planificată a tuturor insUdațiiUrr, pentru 
cției de energie electrică !

Gheorqhe IONITA
» I .-ul.'l.

» « gg|
(WM

Act 
schimburi, 
pe toată durata

HUNEDOARA

acțiunile de zi cu zi”

cetățeni în spiritul economisirii, în 
următoarele zile toti consumatorii 
se vor încadra în consumul de ener
gie electrică planificat • și că. in 
foarte scurt timp, consumul micilor

consumatori si al celor casnici se va 
reduce cu 10—12 la sută.

Sabin CERBU
corespondentul „Scînteii

a.c., 
mi-

„Importante sînt
Pînă la data de 21 noiembrie 

consumul de energie electrică la
cii consumatori și cei casnici din ju
dețul Hunedoara a depășit nivelul 
din programul stabilit, in timp ce 
marii consumatori — unitățile eco
nomice din același județ — reușise
ră să economisească 1,2 milioane 
kWh. în legătură cu această situa
ție nefirească ne-am adresat tova
rășului STELIAN POPESCU, vice
președinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Hu
nedoara, care ne-a spus :

— Desigur că nu ne putem împăca 
cu această situație. Consiliul popu
lar județean a și început aplicarea 
unor măsuri concrete de reducere a 
consumului la micii consumatori și 
in sectorul casnic cu 10—12 la sută, 
reducere pe care o efectuăm mai ales 
în perioada de vîrf. adică între orele 
17—22. La 
de stat și 
instituțiile 
tea a fost
mină naturală", adică între 
8—17. Alte măsuri au fost 
pentru unitățile economice din sub- 
ordinea directă a consiliilor popu
lare. Astfel. în unele ateliere în care 
se realizează lucrări 
rile de servicii sau în 
programul de muncă 
cat in schimbul III,
zuri au loc suprapuneri in schimbu
rile I și III.

toate unitățile comerciale 
prestatoare de servicii, la 
social-culturale. activita- 

programată în sistem „lu- 
orele 

inițiate

pentru prestă- 
industria mică, 
a fost planifi- 
iar în alte ca-

Pentru 
suinului 
cei casnici, un accent deosebit este 
pus pe întronarea în rîndul tuturor 
cetățenilor a spiritului de economi
sire a energiei, pentru educarea și 
autoeducarea lor in așa fel ca fie
care om să fie conștient că și de el 
depinde economisirea energiei elec
trice, respectarea riguroasă a pro
gramului de reducere a consumului 
energetic și desfășurarea normală a 
întregii activități economico-sociale.

— S-a întreprins ceva concret în 
aceste zile ?

— Da, a fost impulsionată munca 
de educare și lămurire a tuturor 
cetățenilor. în adunările cetățenești 
ce au loc în toate cartierele orașe
lor. în satele și centrele de . comune 
le explicăm pe larg cetățenilor im
portanța economisirii energiei elec
trice, necesitatea economisirii ei în 
gospodăriile proprii, mai ales în 
orele serii. Chiar vineri, 22 noiem
brie, a ieșit de sub tipar un nou set 
de afișe, tipărituri specifice și che
mări către cetățeni, pe care depu
tății le folosesc cu rezultate tot mai 
bune în munca lor de lămurire ce o 
desfășoară diferențiat cu fiecare om 
în parte.

Sîntem convinși că. prin organi
zarea mai judicioasă a activită
ții din unitățile de interes pu
blic, prin aplicarea riguroasă a pro
gramului de distribuire a energiei 
electrice, prin educarea maselor de

a recupera depășirea con- 
la micii consumatori și la DOLJ

„Practica ne convinge că putem fi mai economi11
— Mai întîi trebuie .consemnat 

faptul că, pentru perioada de iarnă, 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean a elaborat un pro
gram concret de măsuri privind fo
losirea rațională a energiei, cu un 
accent deosebit pe economisirea e- 
nergiei electrice ’ atit în unitățile 
economice, cit și pentru iluminatul 
public și consumul casnic — ne-a1 
spus tovarășul MIRCEA DUȚULES- 
CU, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
județului Dolj. Prevederile acestui 
program au fost completate cu noi 
măsuri în conformitate cu sarcinile' 
formulate de conducerea partidului 
sau reieșite în urma dezbaterilor 
organizate în toate cele 100 de lo
calități doljene și îndeosebi cu' aso
ciațiile de locatari din cartierele de 
locuințe ale celor cinci orașe. S-a 
stabilit, astfel, reducerea numărului 
de becuri în locuințe la strictul ne
cesar, prin înlocuirea iluminatului' 
general cu cel local ; se urmărește 
cu deosebită atenție menținerea în 
stare de funcționare a tuturor auto
matelor de pe casa scărilor, precum 
Si respectarea măsurii de a se re
nunța in acest sezon la iluminatul

exterior în curți și la intrările in 
blocuri.

Concomitent, s-a elaborat și adus 
la cunoștință populației programul 
de raționalizare a furnizării energiei 
electrice, diferențiat, pe zone, în 
mediul rural și urban, în scopul op
timizării curbelor de sarcină, și s-au 
intensificat acțiunile de control pri
vind modul de respectare a măsu
rilor stabilite și al folosirii energiei 
electrice. Că aceste măsuri, corobo
rate cu manifestarea unui înalt spi
rit gospodăresc din partea cetățeni
lor. au început să dea roade o do
vedește și faptul că numai în pe
rioada 1—22 noiembrie a.c. s-a re
dus consumul cu circa 85 000 kWh 
energie electrică in rețeaua consu
mului casnic. în ceea ce privește 
iluminatul public, în perioada ce a 
trecut din acest an s-a înregistrat o 
diminuare de peste 600 000 kWh e- 
nergie electrică, comparativ cu pe
rioada similară a anului trecut, ceea 
ce reprezintă o reducere cu peste 
30 la sută.

Nicolae BĂBALĂU 
corespondentul „Scînteii"
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ȘT 11NȚA-CONȘTIINȚA
o unitate iodisolobiiă în epoca contemporană

Centenar Liviu Rebreanu—-------- -

Dată fiind semnificația majoră, teoretică si practică, a relației stiin- 
tă-constiintă in lumea de azi. consacrăm dezbaterea noastră, organizată 
la Cluj-Napoca. tocmai acestei probleme. Participă : prof. univ. dr. Victor 
MEKCEA, prof. univ. dr. Ion ALUAȘ si dr. Tudor CĂTINEANU.

NOUA CALITATE A UNEI RELAȚII
FUNDAMENTALE

Ion Aluaș : Acceptarea istoricită- 
tii ființei' umane impune o consi
derare istorică a relației dintre 
știință si conștiință, mai precis 
sublinierea ideii că această relație 
apare intr-o etapă a evoluției omu
lui si că ea cunoaște o dinamică 
specifică. Anume, una în interio
rul căreia stiinta trece de pe o po
ziție periferială în raport cu con
știința spre una centrală, iar cea
laltă care sporește substantial pon
derea științificului în universul 
structurii si funcționării conștiin
ței. în principiu, si ca deziderat, 
civilizația noastră. în căutarea si 
realizarea propriului ei profil, 
merge pe direcția si in sensul di
namicii schițate mai sus. O atare 
dinamică nu are nimic comun cu 
ideea de factură pozitivistă sau 
tehnocratică potrivit căreia stiin
ta ar trebui să ocupe întreg teri
toriul conștiinței, eliminînd cele
lalte componente specifice. Sub
stanța conștiinței este, așadar, țe
sută azi în proporții incomparabil 
mai mari decît în trecut din ma
teria științei, din spiritul acesteia 
din urmă, dar clădirea integrală a 
conștiinței este posibilă numai prin 
conlucrarea si contribuția tuturor 
speciilor culturii.

Subliniind apăsat asupra nece
sității acestei conlucrări si repu
diind unilateralitatea scientistă, nu 
putem ocoli prezenta si naivitatea 
unei alte unilateralități. în cultura 
contemporană (inclusiv in cea ro
manească uneori) persistă si se 
exprimă resentimentul fata de știin
ță. inclusiv fată de disciplinele so- 
cio-umane. resentiment mascat nu 
o dată în „anlipozitivism". ..an- 
tiscientism". ..antitennocratism" : 
sint texte care, dacă sînt citite cu 
atenție, degajă o semnificație de 
fond ostilă sau. cel puțin, uepre- 
ciativă fată de stiintă. favorabilă 
ideației de tip mitico-magic.

Practica si gindirea strategică 
perspicace ne arată limpede că o 
comunitate care nu respectă sufi
cient știința — toate științele ! — 
se marginalizează. se condamnă pe 
sine, iremediabil, la marginalizare.

Victor Mercea : în cadrul acti
vităților conștiente ale omului, 
ceea ce se înțelege prin cunoaș
tere științifică a primit, in ultimele 
secole, dai- mai ales in vremea ac
tuală. o uriașă amploare si impor
tantă. Se poate vorbi pe hună 
dreptate de o conștiință științifică 
în cadrul larg al conștiinței uma
ne. iar partea ei devine tot mai 
importantă si mai cuprinzătoare. 
Pe bună dreptate se poate vorbi in 
epoca actuală de o ..eră științifică", 
de predominare a stiintei asupra 
celorlalte activități conștiente ale 
omului.

Această situație e rezultatul unei 
lungi și complicate evoluții. Mai 
ales din civilizația europeană s-a 
dezvoltat în ultimele secole stiin
ta modernă, fără ca asta să în
semne că dezvoltarea stiintei e ex
clusiv rezultatul civilizației occi
dentale ; dar e indiscutabil aportul 
ei cel mai substantial.

Rezultatul e astăzi limpede ; 
știința a invadat toate domeniile. 
Nu există activitate umană care să 
nu fi primit, intr-un fel sau altul, 
un statut de „știință".

Ce înseamnă acest lucru ?
înseamnă în primul rînd o meto

dă de a cunoaște lucrurile în mod 
coerent, logic. în asa fel ca să nu 
existe decît un minim de ipoteze 
de plecare. întreaga plasă de cu
noștințe să alcătuiască un corp co
mun. dar perfect logic. Mai ales e 
esențială reducerea cunoștințelor 
Ia cîteva principii general accep
tate. eliminînd orice explicație 
„arbitrară" ca nestiintifică.

Apoi, stiinta îsi propune. în fie
care caz în parte, să dea maximul 
de explicații calitative si cantitati
ve. care să descrie. în mod repeta
bil. faptele. .Confruntarea cu reali
tatea. în cazul științelor naturii 
si a celor aplicate la om. este o 
condiție esențială. Numai ceea ce 
se poate reproduce, repeta în con
diții similare are statut de stiintă. 
E adevărat că această verificare, 
trudnică si scrupuloasă, e plătită 
printr-o însușire de o foarte mare 
valoare, conștiințele capătă prin 
aceasta o „certitudine", adică, oda
tă însușite, cunoștințele primesc o 
universalitate în timp si spațiu, 
care e, poate, atributul lor major.

în felul acesta stiinta. in dife
ritele ei forme, caută să degajeze 
din cunoștințele umane un fel de 
esență, care trebuie să dea răs
puns la toate întrebările. în mod 
reproductibil. repetabil, dacă se 
poate cantitativ si calitativ. în mă
rimi măsurabile sau cel puțin 
foarte clar definite, universale.

E indiscutabil că în felul acesta 
stiinta este o foarte mare cucerii® 
a mintii omenești ; aplicată cu 
consecventă ea a schimbat fun
damental conștiința noastră.

Tutîor Cătineanu : într-un în
țeles larg. în cercul științei intră 
tot ceea ce știm, întreaga informa
ție din ceea ce A. Moles numește 
„biblioteca lumii". într-un înțeles 
restrins — cerc inclus primului — 
stiinta cuprinde doar informația 
cognitivă cu un anumit grad de 
obiectivitate si generalitate. Stiin
ta este doar o componentă a con
științei. care indică o realitate — 
spirituală — de o complexitate ex
tremă. întrucît în univers nu exis
tă nimic mai complex decît con
știința. Problema, soluționată isto

caracteristici. Dar o floare poate fi 
privită si din punct de vedere es
tetic. frumusețea ei fiind prin ex
celentă o caracteristică nestiinti
fică care totuși rămine extrem de 
importantă. Aici dăm de limitele 
naturale ale metodei, ale cunoștin
țelor științifice. Asemenea limite 
sint foarte multe si nu spun alt
ceva decît că pe calea științifică 
nu putem cuprinde toată bogăția 
conștiinței umane. Valorile esteti
ce. cele morale etc. cuprind sfera 
de cunoaștere nestiintifică si e fi
resc să fie astfel. Monopolizarea 
prin stiintă a activităților umane 
nu e posibilă si- nici de dorit : omul 
e mult mai mult decît o stiintă.

Am atras atentia asupra acestui 
aspect pentru că in plină, copleși
toare activitate științifică, sintem 
uneori tentati să îi exagerăm pu
terea si calitățile si s-o confundăm 
cu o cale exhaustivă, singura po
sibilă.

De altfel, tocmai aceste lucruri 
fac ca în ultima vreme să apară 
o reacție ; stiinta nu e soluția 
tuturor întrebărilor, nu aduce feri
cirea oamenilor, lasă multe între
bări fără răspuns. Ca atare, stiinta 

■e privită cu o neîncredere funciară 
de unii, care își fac din combate
rea științei un principiu. în reali
tate, atîta vreme cit ne păstrăm în
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ric în cele mai variate modalități 
si rămasă deschisă si pentru alte 
soluții, este aceea a locului și ro
lului pe care stiinta îl are sau îl 
poate avea în configurația con
științei. în abordarea problemei, 
cel puțin trei repere delimitative 
sînt necesare.

Mai întîi. dacă stiinta este doar 
o componentă a conștiinței. se 
subînțelege că ea poate intra cu 
celelalte componente în cele mai 
variate relații ; între maximul 
acord și maximul dezacord. în 
funcție de natura coerentă sau 
conl’lictuală a universurilor axio
logice proprii diverselor tipuri de 
societate. Universul axiologic al 
societății noastre socialiste merge 
real si virtual spre o maximă 
coerentă sau unitate.

Apoi trebuie făcută distincția 
între starea de drept — ideală — 
și starea de fapt — reală — a aces
tei relații. Uneori, starea de drept 
este dată de etimologia cuvintelor 
sau este închisă în latenta lor 
mută. Este si cazul termenului 
conștiință, care, dacă îl despicăm, 
ne dă modelul relației : căci 
con-conștiintă înseamnă cu stiintă. 
Deci stiinta — înțeleasă în sens 
larg sau restrîns — nu este o com
ponentă oarecare a conștiinței, ci 
una constitutivă si esențială. Ceea 
ce înseamnă că si stiinta si spiri
tul științific trebuie să infuzeze 
întreaga configurație a conștiinței 
fără a-i putea substitui sau dizolva 
vreodată restul componentelor. 
Acesta este un ideal axiologic al 
societății noastre, de unde impe
rativul promovării stiintei si. spiri
tului științific în toate domeniile si 
formele de activitate.

în sfîrșit. în limbajul filozofiei 
noastre distingem între conștiința 
socială si conștiința individuală. 
Ideea de principiu a unității celor 
două forme ale conștiinței nu tre
buie să mascheze posibilitatea 
rupturii dintre ele sau a conflic
tului lor. Există un model cultural 
piramidal, de tip elitarist. care 
merge pe ideea creșterii distantei 
dintre vîrful ce detine esoteric 
monopolul stiintei si baza ignoran
tă a piramidei. Modelul cultural 
concurential este cel, de tio mo- 
zaicat, iar acesta este latent egali
tarist. Politica si strategia cultura
lă a societății noastre merg — 
real și tendențial — pe un model 
mai complex. Cercetarea de virf 
— care angajează „aurul cenușiu" 
al națiunii — se corelează circu
lar cu creșterea nivelului general 
de cultură — de stiintă si de con
știință — al maselor, al tuturor 
membrilor societății. în .această 
mișcare, progresivă și circulară, 
școala este un factor esențial de 
optimizare.

CONDICA PRIMORDIALĂ A CREȘTERII 

CAPACITĂȚII DE TRANSFORMARE A OMULUI
A transforma înseamnă mai întîi 

a cunoaște, a descifra relații, a 
pune in lumină raporturi, a desco
peri noi corelații, singurele care 
permit și facilitează intervenția 
umană. Dacă astăzi putem admira 
forța de modelare a omului, 
aceasta se datorează însușirii cu
ceririlor științei. Forța de modelare 
viitoare a omului va depinde in
discutabil tot de folosirea acestui 
instrument de preț pe care știința 
îl pune la indemina ființei umane. 
Nu este acesta un motiv temeinic 
de a intensifica 'însușirea cuceriri
lor științei, a cunoașterii umane in 
general ?

Victor Mercea : Calitatea esen
țială care dă o enormă efica
citate stiintei este posibilitatea ei 
nemijlocită de a fi folosită la 
transformarea lumii. Cunoștințele 
științifice, fiind coerente, logice si 
repetabile. reprezintă o cale de 
abordare a realității care permite 
să se imagineze si alte căi de a 
organiza realitatea, dar ne baza 
acestor cunoștințe precise detalia
te si totuși generale. E marea 
descoperire a omului modern, cînd 
a înțeles că dacă cunoaște reali
tatea la nivel științific o poate si 
modifica într-un fel perfect con
trolabil. Prin gindirea științifică, 
omul a depășit nivelul încercărilor 
nesigure si a pășit la construirea 
lumii care îl înconjoară bazat ne 
certitudini. în felul acesta, stiinta 
a devenit pîrghia esențială a pro- 
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greșului material si spiritual al 
omenirii si nu e puțin lucru să ai 
o metodă si șă știi exact ce tre
buie să faci pentru a realiza cele 
mai temerare încercări. Evident, 
stiinta arată că nu totul e posibil; 
dar ceea ce rămîne realizabil e 
extrem de mult, si dacă se tine 
seamă că se găsesc tot mereu căi 
noi de cunoaștere științifică, rezul
tă că totuși practic nu există scop 
ce nu poate fi realizat plecînd de 
la aplicarea stiintei. Prin aceasta 
puterea omului de a-si influenta 
propria existentă creste enorm.

Pină aici totul pare extraordinar 
de pozitiv. în fond aproape sintem 
tentati să rezolvăm toate activită
țile umane pe cale științifică. Mai 
mult, există păreri că ceea ce nu 
poate fi dobîndit pe cale științifi
că nu are valoare practică, deci 
numai in măsura în care ceva are 
caracter „științific" e valoros si 
poate fi utilizat.

Din fericire, nu se poate rezolva 
totul prin stiintă. Există imense 
domenii care se sustrag influentei 
științifice. Metoda ei nu este uni
versală. De exemplu, privesc o 
floare, un trandafir, să zicem. 
Functionarea, creșterea celulară, 
dezvoltarea acestei plante sînt in
contestabil de domeniul stiintei. 
ceea ce îmi ajută enorm s-o cultiv, 
s-a ameliorez, să-i cultiv anumite
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cadrul de valabilitate a științei nu 
poate fi vorba de nocivitatea ei. 
Totul este să nu-i atribuim cali
tăți pe care nu le poate avea. Ști
ința e una din activitățile majore 
ale conștiinței umane ; dar nu sin-

gura ; ea e bună pentru ceea ce a 
fost creată ; a-i depăși rolul e tot 
atit de periculos ca și nerespecta- 
rea proprietăților ei fundamentale.

Tudor Cătineanu : De la Bacon 
încoace mentalitatea modernă este 
modelată de dictonul emblematic : 
cită știință, atîta putere. Putem 
observa — și acesta nu este un pa
radox — că știința care, pe de o 
parte, este factorul de maximă in
tegrare cognitivă în ordinea reali
tății. este, ne de altă parte, și fac
torul de maximă transformare. Ce
rința de mai sus a luat azi forma 
complexă a imperativului integrării 
celor trei variabile ale unei sin
gure ecuații : invățămînt — cerce
tare — producție. Acest tip de in
tegrare — ca realitate și imperativ 
— este o tendință mondială. Pu
tem spune că prefigurări ale aces
tei tendințe pot fi decelate în 
anumite sectoare ale societății ro
mânești interbelice. Dezvoltăm deci 
elementele unei tradiții — sincro
nizați cu. o tendință mondială — 
dar pe un alt plan de extensie și 
complexitate. Dacă posibilitatea de 
transformare este proporțională cu 
coeficientul de adecvare, înseamnă 
că amploarea și profunzimea trans
formărilor — in oricare sector de 
acțiune — depinde de orizontul și 
calitatea științei, mai precis a ști
ințelor. în acest spirit este de mare 
actualitate — așa cum se subliniază 
și în documentele de partid — ca 
din cercetarea noastră să se eli
mine treptat o serie de deficiențe 
intre care pot fi menționate : cer
cetările care ajung în final la evi
dențe sau locuri comune ; cercetă
rile care ajung la rezultate depășite 
în plan mondial ; cercetările care 
ajung la rezultate speculative, 
pseudoideologice si oseudostiintifi- 
ce; cercetările necoordonate .desfă
șurate în paralel. Fiind vorba de 
ecuația integrării — in care varia
bilele se condiționează, păstrîn- 
du-și insă relativa autonomie — nu 
e rău să ne amintim din cind în 
cînd de această butadă cu miez : 
cel mai practic lucru este o teorie 
bună.

RĂSPUNDEREA DE A FORMA TINERII IN 
SPIRITUL ATAȘAMENTULUI FATĂ DE ȘTIINȚĂ
Importanța mereu mai mare a 

științei in viața oamenilor și a so
cietății implică răspunderea de a 
forma tinerii in spiritul atașamen
tului față de știință, al dorinței de 
a folosi cuceririle sale in soluțio
narea sarcinilor construcției socia
liste actuale, de a valorifica imen
sul său potențial de progres. Fiind, 
cadre didactice universitare, cerce
tători, ce ne puteți spune despre 
această problematică mereu mai 
actuală ?

Ion Aluaș : Dacă acceptăm pre
misa că . funcția esențială a uni
versității este producerea, reprodu
cerea, difuzarea uneia din valorile 
fundamentale ale culturii — a ace
leia de adevăr științific — precum 
și a metodelor (tehnicilor) subia
cente celor trei componente ale 
funcției menționate, atunci rezultă 
că întreaga ei activitate este sub
sumată și orientată de aedastâ 
normă. în consecință, universitatea 
formează conștiințe în temeiul și 
prin mijlocirea adevărului științi
fic. (Evident, alte instituții sînt în
vestite, în diviziunea socială a pro
ducției culturale, cu alte funcții). 
Prin urmare, în cazul universității 
nu putem concepe o funcție forma
tivă de conștiință autonomă față 
de prima și principala ei funcție, 
ci numai una subordonată acesteia. 
Asta înseamnă, de exemplu, că in 
universitate se practică numai 
acele compartimente ale culturii 
care sint manifest și' consecvent 
științifice sau cel puțin proștiinți- 
fice. Am introdus ultima specifi
care pentru a sublinia faptul că în 
universitate se poate preda — și 
trebuie să se predea ! — filozofia 
(spre exemplu), dar numai în mă
sura în care aceasta este una 
deschisă științei. Investită cu func
ția producției științifice (a pro
ducerii de adevăr științific), uni
versitatea exercită in societatea 
noastră, în consens cu -toate in
stituțiile educative, o funcție 
derivată din prima, aceea de for
mare a conștiinței tinerilor în te
meiul exigențelor spiritului și me
todelor stiintei. adică ne scurt. în 
acord cu exigențele raționalității 
contemporane.

Știința exercită, în acest sens, un 
rol important atît în formarea con
științei generale, cit și a celei pro
fesionale. Mă gîndesc îndeosebi la 
configurarea unei trăsături deose
bit de relevante atît pentru pro
filul personalității umane, cit mai 
cu seamă pentru un viitor profe
sionist cercetător. Este vorba de 
obiectivitatea care, într-un anume 
sens, este totuna cu sinceritatea
— sinceritatea față de faptă, față 
de alții (indivizi și comunități), 
față de tine însuți. E vorba, pro
babil, de cea mai înaltă trăsătură 
a moralității intelectuale pe care o 
formează — trebuie să o formeze
— universitatea. Desigur, se poate 
pune și problema cunoașterii ști
ințifice a conștiinței, a psihicului, 
a naturii, esenței umane în general, 
în acest sens, aș vrea să subliniez 
necesitatea dezvoltării pe un front 
larg a cercetărilor — intra și inter- 
disciplinare — bio-psiho-sociologi- 
ce. Nu de mică importantă în acest 
sens este confruntarea deschisă Si 
ofensivă cu acele curente de idei 
care vor să transforme omul si so
cietatea într-o rezervație a spiritu
lui subiectivist, arbitrar, incontrola- 
bil, al iluzionismelor mitico-magics 
ce pot incinta sentimentul, stîrni si 
ameți afectivitatea. Chiar dacă ele 
nu pot ajunge și spera la poziții 
dominante în cultură (mai cu sea
mă, în cea universitar-academică) 
prezența lor într-o măsură sau alta 
alterează cunoașterea de sine 
autentică și, deci, o conștiință de 
sine — individuală și colectiv-uma- 
nitară — rațională, lăsîndu-1 pe om 
vulnerabil, pradă noxelor iraționa- 
lismelor.

Tudor Cătineanu : Una dintre 
sarcinile învățămintului universitar 
este aceea de a promova o imagine

științifică despre știință. Trebuie să 
recunoaștem că știința este mar
cată azi de o serie de anti
nomii. generate de impactul ei cu 
contextele in care se instituie. A 
conștientiza aceste antinomii și a 
contribui — cu mijloace specifice și 
firesc limitate — la atenuarea lor 
este o obligație și științifică . și 
etică a învățămintului universitar. 
Aș vrea să schițez cîteva dintre 
aceste antinomii.

Știința ca știință .constituită, deci 
prin natura ei- intrinsecă nu are 
caracter ideologic. în schimb, con
textele ei extrinseci de instituire și 
de valorificare — interpretativă 
sau practică — au caracter ideo
logic.

Alături de limbajul artei, știința 
ne oferă al doilea limbaj universal 
de comunicare și înțelegere intre 
oameni. Universalitatea comunicării 
prin limbajul științei este limitată 
de o serie de factori concurentiali. 
între care este suficient să men
ționăm o serie de bariere în comu
nicarea rezultatelor si. deci. în va
lorificarea potențialului său. De 
aici poate deriva și derivă riscul 
creșterii inegalităților in nivelul 
dezvoltării științei in diverse so
cietăți.

Știința e!|te un factor, esențial de 
informare și formare. în contex
te pseudoumaniste sau antiuma- 
niste ea poate deveni și devine un 
factor de dezinformare și deforma
re sau manipulare. La limită : este 
posibilă manipularea științifică a 
ignorantei.

Știința este unul dintre cele mai 
eficace instrumente constructive pe 
care le-a inventat inteligența uma
nă. Potențial ea este însă și in
strumentul cel mai distructiv, dacă 
se disociază de conștiință. Particula 
”?on'.. ne P°ate spune nu numai că știința este un element esențial 
al con-științei, ci și că ea trebuie să 
fie bine con-dusă. Altfel, ea riscă 
să fie marcată de ambivalența ro
botului care îsi servește, dar îsi si 
poate distruge propriul, creator. De 
unde ideea infinitei răspunderi a 
omului, ca ființă conștientă, nu nu
mai in fața vieții sau a istoriei lui, 
ci în fața destinului existenței.

Victor Mercea : Pentru formarea 
unui om, o „cultură științifică" e, 
în vremurile noastre, ceva inevi
tabil. In funcție de preocupările 
fiecăruia, va avea mai multă sau 
mai putină contingență cu stiinta. 
Dar este exclus ca să evite orice 
contact cu ea. Activitățile umane 
sint aici atît de impregnate de ști
ință, îneît fără anumite cunoștințe 
științifice un tînăr e astăzi complet 
dezorientat, indiferent dacă prac
tică o ramură specială a științei 
sau aspectele ei mai generale. De 
aceea, rezultă nevoia unei educații 
științifice care să formeze pe tină- 
rul care are contact cu cultura 
umană cu metoda științifică. Mai 
mult, e esențial ca, cel puțin o dată, 
cel ce se introduce în știință să 
cunoască modul de dobîndire a cu
noștințelor, căile de verificare și 
mai ales de aplicare a acestora. Cu 
alte cuvinte să aibă un contact cu 
„spiritul științific".

însă e esențial să nu uităm că 
adevărata cultură e mult mai mult 
decît învățarea metodei științifice 
și aplicarea ei sistematică. E foarte 
important ca tinerele generații să 
înțeleagă și puterea uriașă a ști
inței, importanța ei în ameliora
rea și transformarea vieții omului, 
dar și limitele ei firești. Privit in 
felul acesta, idealul de om rămine 
totuși o ființă completă, multilate
rală și larg umană și nu un îngust 
specialist științific. Idealul uman e 
cuprinzător, depășește cu mult 
idealul științific : noi trebuie să 
facem bine știința, dar ca oameni 
pretențiile noastre sint mult mai 
mari.

Dezbatere organizată de 
Paul DOBRESCU și 
Marin OPREA

Exact acum 65 de ani 
istoria literaturii româ
nești înregistra un eveni
ment capital : apariția ro
manului Ion, a romanului 
perfect, a romanului mo
dern, egal ca valoare idea
tică și structură artistică 
cu nu importă ce alte ca
podopere ale genului din 
literaturile lumii, axat în 
același timp pe cea mai 
definitorie temă întru cit 
ne privește. Pină la aceas
tă dată arta cuvîntului 
românesc atinsese cîteva 
dintre culmile ei cele mai 
spectaculoase. Nuvela și 
povestirea fuseseră duse 
Ia desăvîrșire prin Ne- 
gruzzi, Creangă, Slavici și 
Sadoveanu. Schița de mo
ravuri și comedia satirică 
n-au fost întrecute încă de 
nimeni, de la Caragiale 
pină în zilele noastre. în 
același secol al XÎX-Iea, 
prin Eminescu, poezia în
corpora în gradul cel mai 
înalt spiritul național ma
nifestat în literatură. 
Acum 65 de ani venise 
rindul romanului, care 
prin Rebreanu atinge cota 
valorică cea mai de sus.

Se ințelege, pînă la 1920, 
cînd apărea Ion, se pro
dusese o necesară evolu
ție, considerabilă pen
tru înțelegerea saltului 
calitativ la care asistăm 
acum. însă geniul lui Can- 
temir din a sa miraculoa
să „Istorie’ ieroglifică" 
pare, de la un punct în
colo, inaccesibil, fără o 
inițiere anume, arhaic. Ko- 
gălniceanu, cu „Taine!e ini
mii", interesantul, simpto
maticul experiment balza
cian de la 1850, este frag
mentar. Cu „Manoil" și 
„Elena" — apărute întîi in 
„România literară" din 
1855 — Bolintineanu
este melodramatic și ro
mantic, prin compara
ție. Excepționalul ■ Nicolae 
Filimon, cu al său „Ciocoii 
vechi și noi" (1863) — din 
„brazda" căruia, cum spu
sese E. Lovinescu, avea să 
răsară romanul românesc 
modern, inclusiv cel al lui 
Rebreanu — pare astăzi 
prea linear, cu toate că 
greu de întrecut sub ra
port tipologic. Nici chiar 
geniul lui Eminescu n-a 
încăput, tot. in romanul 
„Geniu pustiu", scris la 
numai 20 de ani și lăsati 
nepublicat de către marele 
poet. în „Ciclul Comăneș- 
tenilor" („Viața la țară", 
„Tănase Scatiu", „în răz
boi", „îndreptări" și 
„Anna"), Duiliu Zamfires- 
cu, un alt mare artist al 
prozei, are totuși respira
ția prea scurtă.

înșiși contemporanii ro
mancierului ardelean, cei 
de rangul întîi, o dată cu 
urmașii cei mai ambițioși, 
pălesc, din cînd în cînd 
măcar, alături de „Ion", 
de „Pădurea spînzuraților", 
de „Răscoala".

în ce constă secretul ar
tei lui Rebreanu, trăinicia, 
actualitatea scrisului său ? 
Mai înainte de orice, în 
soliditatea și claritatea 
construcției epice, ca și în 
detașarea., completă de 6- 
biectul său a arhitectului. 
Edificînd din cel mai tare 
granit, fără zorzoane de 
stil și toate celelalte di
chisuri stricătoare de linii, 
romanele lui lasă impresia 
puternică de monumental. 
Spre a li se zări și apre
cia grandoarea și forța, 
ele trebuie privite de la 
distantă, precum sculptu-

rile lui Bourdelle. Citito
rul este solicitat să-și a- 
comodeze receptivitatea la 
ritmul și suflul naratoru
lui. Numai după 200 de 
pagini, E. Lovinescu — și 
nu altcineva ! — și-a daț 
seama de valoarea ieșită 
din comun a romanului 
„Ion". La fel, G. Călines- 
cu, parcurgînd „Răscoala", 
lasă această memorabilă 
apreciere critică : „Fraze
le, considerate singure, 
sînt incolore ca apa de 
mare ținută 'în palmă, ci- 
teva sute de pagini au to
nalitatea neagră-verde și 
urletul mării".

Fără culoare regională 
expresă, aparentă (pe care 
marii prozatori de pînă la 
Rebreanu o realizau a- 
proape exclusiv prin lim
baj), „Ion" este romanul 
(și epopeea, dacă vrem) 
țăranului român de pretu
tindeni șl dintotdeauna. în 
același timp, mai mult de
cît toți înaintașii săi, Re- 
breanu aduce sub ochiul ci

tea socială nu se poate 
produce (cel puțin întru 
cît îl privește pe Rebrea
nu) incandescența geniu
lui creator. Nu, pentru că 
realitatea operei, mai tare, 
mai durabilă decît piatra 
și decit bronzul, nu co
piază realitatea. Nu, pen
tru că aproape nimeni, a- 
semeni Iui Rebreanu, nu a 
pus atîta severă, stringen
tă ordine, în atit de pli
nul de mistere proces al 
constituirii lanțurilor de 
imagini menite să lase în 
mintea cititorului impresia 
puternică a vieții. Din 
imensul material acumulat 
în memorie, artistul con
structor a înlăturat fără 
milă tot molozul, păstrînd 
doar liniile de forță ale 
edificiului. O mare voca
ție a sesizării și potențării 
tragicului l-a călăuzit in 
tot ce a scris, de la nu
velele mai vechi, precum 
„Horao morții", „Răfuiala", 
„Proștii", „Iț.ic Ștrul de
zertor", „Catastrofa", pînă
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monumentală
titorului oameni și întîm- 
plări dintr-un spațiu și 
dintr-un timp extrem de 
precise : satul Pripas din 
ținutul Năsăudulul, țăranii 
și intelectualii locului, 
hora de duminecă, munci
le cîmpului, dragostea, pe- 
țitul, nunta, nașterea, 
moartea etc., la sfîrșitul 
secolului trecut. Notează 
cu maximum de precizie 
ce știe din proprie expe
riență, din anii primei ti
nereți, el însuși figurînd 
în carte ca un domnișor 
Titu oarecare, personaj de 
plan secund, ca pentru a 
ne indica pe observatorul 
strict obiectiv.

însă Ion din roman e 
mai adevărat, în absolut 
vorbind, decit prototipul 
său din realitatea cea re
ală, un țăran pe nume Ion 
Boldijeriu din satul Pris
lop. După cum și Ana, și 
Florica, și Zaharia Hei’de- 
lea, și preotul Belciug sînt 
mai adevărați, prin pute
rea de transfigurare și e- 
sențializare a artei, decît 
persoanele reale care au 
inspirat pe scriitor, dar au 
avut o existență cu totul 
banală. Tot așa. Emil Re
breanu,- fratele mai mic al 
lui Liviu, condamnat la 
moarte prin spînzurătoaro, 
pentru a fi încercat să de
zerteze la români, este 
mult mai puțin semnificar 
tiv, oricîte'documente s-ar 
produce asupră-i, decit A- 
postol Bologa, protagonis
tul „Pădurii spînzuraților". 
Nici sîngerosul an 1907 — 
cel mai zguduitor, mai 
dramâtiC episod din în
treaga istorie a țărănimii 
— n-ar avea locul pe care 
îl ocupă astăzi în memoria 
colectivă fără extraordina
rul roman „Răscoala", bi
zuit pe documente, dar su
perior cu mult, artisticeș
te, tuturor evocărilor eve
nimentului. Mimesis ? Da 
și nu ! Da, pentru că fără 
seînteia iscată din realita-

la „Ion", „Pădurea spîn
zuraților", „Ciuleandra", 
„Crăișorul",. „Răscoala", 
„Adam și Eva“, „Gorila". 
Dar însăși situarea în pla
nul general narativ a dife
ritelor episoade și secven
țe epice, atît de limpede 
indicate de fiecare dată, 
ține de legea de fier a si
metriilor în construcție. 
Cea mai bătătoare la ochi 
este, in „Ion" și in „Pădu
rea spînzuraților" îndeo
sebi, deschiderea și închi
derea cărții printr-un ace
lași gest epic, nu absolut 
identice' între ele, ci, prin- 
tr-un fel de reluare în lait
motiv, de fiecare dată alt
fel constituite, în funcție 
de ideea generală. Rotund, 
definitiv, precum o grea 
lespede așezată la sfirșit, 
se încheie „Răscoala". Ast
fel, detașarea etică a ar
tistului, imparțialitatea cu 
care se arată destinul tra
gic, ca în „Miorița" și 
„Meșterul Manole", autori
tatea spunerii altminteri 
zis, se impun definitiv, în 
echilibru arhitectonic to
tal, pentru Rebreanu fiind 
de neconceput ceea ce cu
noaștem astăzi sub denu
mirea de opera aperta.

Aceasta este principala 
cauză pentru care „Ion" și 
„Răscoala" rămîn cele mai 
tari argumente pentru ceea 
ce creatorul lor numea 
Lauda țăranului român, o 
laudă adevărată și exactă, 
cu extirparea oricăror în
florituri și sentimentalis
me, îndreptățită a se ex
prima în cel mai aspru 
sunet din cite cunoaștem 
în limba română. Este o 
laudă care durează și va 
dura încă multă vreme de 
acum înainte, oricîte 
schimbări se vor produce 
în spiritualitatea româ
nească. Aceasta este prin
cipala cauză pentru care 
„Pădurea spînzuraților" se 
înalță ca un monument în

linii sobre, ori ca un 
în cele mai grave son 
închinat mișcării sufle 
Iui românesc în istorie, 
ternizînd memoria Unii 
din 1918.

Astfel îneît rominul ir.o- 
dern, în cea mai jură ac
cepțiune a cuvîntuhi, pisc 
și capăt de serie, iu nu
mai a evoluției spetei in 
proza românească, da, in
tr-o privință, și a ffora 
ne apare cit se poati c]q 
exact susținut pe colone
le sale, prin Rebreanu )aj 
întii. Contemplatorul q_ 
ficiulUi zărește cerul cn 
toate unghiurile și exeg, 
ții pot trage nenumărat 
linii euclidiene de inextrb 
cabile geometrii. Romanei 
le lui Rebreanu, fieears 
dintre el .altfel construit,! 
in funcție- de subiect șiț 
idee, seamănă cu niște se-' 
vere, impresionante prin 
frumusețe necăutată, cate
drale, fără ornamentații, 
dăinuind indiferente la 
mode și timp. în anume 
chip, pentru bunul simț 
atras de frumosul natural, 
nepervertit, de la un punct 
încolo ele nici nu au ne
voie de prea multe exege
ze critice, de o prea com
plicată hermeneutică. Sub 
cupolele lor poate pătrun
de oricine, în principiu :j 
și muncitorul, și țăranul, 
de culțură mijlocie — care 
în anii noștri devin toț 
mai numeroși, printr-un 
firesc, îndreptățit procel 
de instruire — și intelecj 
tualul cel mai rafinau 
chiar străinul dornic sl 
ne cunoască și să se re! 
cunoască. Seamănă, i 
fond, cu niște mirifice mo 
nu.mente ale naturii, la în 
demîna oricui dorește a- 
înfrumuseța și îmbogă 
spiritul.

Aceasta pentru că o 
care le-a ridicat s-a iv 
in chiar inima unuia di!
tre cele mai vechi teritoi 
românești. Era fiul uii 
învățător din Transilv 
nia 'de nord-est, ac| 
unde satele se numesc E 
bra, Maieru, Salva, Tii 
șiua. Prislop și Hord! 
Petrecîndu-1 la gară, 
drumul său cel dinții s 
Bucureștii de unde pen 
ardelenii din secolul I
cut răsărea soarele roi
nilor, Vasile Rebreanu. 
tăi, îi ura : „Să ajungi 
Coșbuc de mare !“ Ceej 
s-a și întîmplat. Liviu
breanu a ajuns cel p 
tot atît de mare a 
Coșbuc. Prin aceeași rn 
viliță forță de al'irma 
energiilor poporului
l-a născut, semn 
toricește în c 
funciar din voce 
lui său, unul dir

‘fier

„apostoli" lumi 
satelor de altă
atît geniul, acel 
cial" pe care nu 
cît puțini dintri 
noștri, cît muncaj 
statornică, sau ci
spune : „voința
stăruitoare, înc 
adică munca ere 
la originea operq 
viu Rebreanu.

Și o mare, așezi 
lepciune !

Dacă printr-o ij 
posibilă, întîmpll 
trăit pînă acum, 1 
iembrie ar fi avi 
de o sută de ani. (. 
însă va dura în ete

Ion ROTA.

Un puternic factor stimulativ al inițiative 
și spiritului gospodăresc

(Urmare din pag. I)
dete localitățile dispun în prezent 

o robustă bază tehnico-materială, 
care le permite obținerea de venituri 
mereu mai mari.

Accentul se cere pus în continua
re — așa cum prevede noua lege — 
pe dezvoltarea de către fiecare con
siliu popular a economiei locale, a 
industriei, agriculturii, a prestărilor 
dc servicii, a 
aducătoare de 
deosebit vor fi 
de mică industrie, chemată să pună 
mai bine în valoare resursele locale 
de materii prime și materiale, ca și 
de forță de muncă. în același timp, 
fiecare consiliu popular este dator 
să asigure folosirea chibzuită a mij
loacelor materiale și bănești de care 
dispun, pentru eliminarea oricăror 
cheltuieli inutile, ineficiente, pentru 
așezarea întregii activități pe crite
rii de rentabilitate.

Ca și pînă acum, statul va conti
nua să finanțeze .din fonduri cen
trale marile obiective de investiții, 
să înfăptuiască programele de mo
dernizare a economiei, a industriei 
și agriculturii, să dezvolte fondul lo
cativ al țării, să înalțe noi edificii 
social-culturale. Ceea ce se cere și 
se așteaptă prin aplicarea noii legi 
este completarea acestei activități, 
a contribuției generale a statului,

celorlalte activități 
venituri. în mod 
extinse activitățile

care rămîne în continuare hotărîtoa- 
re pentru finanțarea activităților de 
însemnătate națională, de larg inte
res social, cu stimularea inițiativelor 
locale, a spiritului gospodăresc, în 
vederea depistării și punerii în. va
loare a unor surse sporite de dez
voltare, in folosul general al pro
gresului țării și înfloririi fiecărei 
localități.

în mod firesc, beneficiind din plin 
de îmbunătățirile aduse permanent 
condițiilor de muncă și de viață din 
localitățile în care trăiesc și mun
cesc, o contribuție importantă în în
făptuirea principiilor autoconducerii 
și autofinanțării în profil teritorial 
pot și trebuie să-I aducă înșiși cetă
țenii. Direct interesați în înflorirea 
propriei localități, in realizarea unor 
noi obiective social-culturale, econo
mice și edilitar-gospodărești, de 
care beneficiază direct, cetățenii vor 
putea contribui pe viitor în măsură 
sporită l<r materializarea acestora, 
legea prevăzind lărgirea gamei 
de lucruri ce se pot realiza 
prin contribuția în muncă și in 
bani a cetățenilor. Caracterul 
profund democratic al legii este 
ilustrat și de prevederea , că 
atît lista lucrărilor ce se pre
conizează a fi realizate prin con
tribuția cetățenilor, cît și volumul 
contribuției fiecărui locuitor, șă se

stabilească în cadrul adun 
tățenești, prin consultare 
maselor.

Prin întregul său conți 
reglementare este menită s 
dezvoltarea multilaterală 
localităților țării, solicitîn 
trivă, implicarea sporită ; 
la actul de conducere și 
tuirea ulterioară a proprii 
rîri, perfecționarea conțin 
lului și metodelor de muncă 
siliilor populare și întărirea 
parte a legăturilor lor cu 
întronarea spiritului revolu 
activitatea tuturor organel 
ale puterii și administrației 
aplicarea consecventă a pr 
noului mecanism economii 
ciar în vederea întăririi au 
cerii, autogestiunii și autof 
în profil teritorial.

în procesul general de de 
a democrației socialiste, - de 1 
a rolului factorului obștesc 
citarea funcțiilor statului, s< 
noastră dispune astfel de o 
importantă pîrghie de pro; 
puternic și eficient instrui 
acțiune pentru înfăptuirea ci 
succes a grandioaselor obiect 
bilite de Congresul al XII! 
partidului, în general pentru 
tarea sigură' a întregii țări p 
socialismului și a prosperităj

tv
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor © Telefilmoteca 

de ghiozdan (color). „Prietenii 
văilor verzi". Producție a studio
urilor de televiziune cehoslovace. 
Premieră pe tară. Ultimul episod

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (partial color). 
Din sumar : © Nume noi la „Al
bum" — muzică ușoară • Din
colo de rampă... surprize muzi
cale © Melodii populare © Tele- 
sport © Un compozitor și cînte- 
cele sale • Pagini din istoria fil
mului 9 Cotidianul în 600 de se
cunde • Teatru vesel de după- 
amiază © Secvența telespectato
rului

14,45 învățămînt, cercetare. producție 
(color). Reportaj.

15,00 închiderea programului.

19,00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi (color). Zalău — de 

la 5 la... 250. Reportaj
19.40 Cîntarea României (color). De pe 

marea scenă a tării pe micul 
ecran. Emisiune realizată în cola
borare cu Consiliul Culturii și

Educației Socialiste șl cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Alba

20,30 Film artistic (color). Serbarea.
Comedie muzicală

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI. 25 NOIEMBRIE
20.00 Telejurnal.

20,20 Orizont tehnico-științific. Cîntarea 
României © Știință © Tehnică 
© Progres @ Dezvoltare

20,35 Uniți sub nimbul celor trei cu
lori — emisiune de versuri (color).

20,45 Tezaur folcloric (color). Cîntecul 
românesc —• pledoarie pentru 
Unire

21,00 Roman-foileton (color). . „Wag
ner". Coproducție internațională. 
Premieră pe țară. Episodul 4<-

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 noiembrie, ora 20 — 27 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea

va fi în general umedă, cu cei 
mult acoperit la începutul ini 
lui, apoi temporar noros. Vor 
precipitații sub formă de pl 
burniță la începutul interval! 
toate regiunile tării, anoi nrecir 
se vor restrînge ca arie, deveni 
cale. în prima parte a intervalu 
alocuri, cantitățile de apă vor 
15 litri pe metrul pătrAt. în zc 
munte și cu totul izolat în ce 
regiuni, precipitațiile vor fi < 
formă de lapoviță și ninsoare, 
va sufla moderat, cu intensifică 
prima parte a intervaluiui. din 
rul estic, apoi din vest. Tempe; 
aerului va înregistra o creștere ; 
giunile sudice și estice și vor s 
ușor in nord-vest. Minimele vor ; 
prinse între minus 4 și G gradi 
cele maxime între 2 și 12 grade. , 
se va produce polei în nord-estij 
rii. Local se va semnala ceatt 
București : Vremea va fi umec 
începutul intervalului. cînd ceru 
fi mai mult acoperit, iar apoi va 
veni schimbătoare, cu cerul temi* 
noros. Vor cădea precipitații sub 
mă de ploaie la începutul interj 
lui. Vîntul va sufla moderat, cu in 
sificări trecătoare la început din 
torul estic, apoi din vest. Temper, 
rile minime vor oscila între mirțus 
și 2 grade, iar cele' maxime. în o 
tere, între 4 și 9 grade. Condițiij 
producere a cetii.
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colaborării
Ilustrare a bunelor relații de prie

tenie si colaborare româno-polone, 
vizita de lucru întreprinsă în tara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, de către tova
rășul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
vine să confirme, prin rezultatele 
sale — sintetizate în Comunicatul 
comun dat publicității — însemnă
tatea deosebită a unor asemenea 
întilniri pentru analizarea operativă 
a problemelor, ce privesc dezvol
tarea în continuare a colaborării 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre.

Evoluția relațiilor româno-polone, 
viata însăși au demonstrat și de
monstrează că factorul hotărîtor al 
întăririi prieteniei dintre cele două 
țări îl constituie legăturile strînse 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
evidentiindu-se. în acest cadru, rolul 
deosebit de important al întîlnirilor 
si convorbirilor la nivelul cel mai 
înalt, care* au jalonat de fiecare 
dată noi perspective conlucrării 
multilaterale în opera de construcție 
socialistă. Dînd o înaltă apreciere 
acestor întilniri. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
„Consider si această vizită ca o 
expresie a relațiilor bune, de cola
borare. dintre partidele si popoarele 
noastre. Aceste relații s-au dezvol
tat puternic în anii socialismului si 
viata a demonstrat că ele au rezis
tat. si chiar s-au dezvoltat. în con
diții grele". Președintele României 
a exprimat totodată convingerea că 
actualele convorbiri vor duce „Ia 
înțelegeri comune, care să deschidă 
o nouă perspectivă dezvoltării coo
perării economice, tehnico-stiintifice 
si colaborării dintre țările 
să creeze noi posibilități 
cooperării în producție în 
domenii de activitate." La 
său. tovarășul WOJCIECH 
ZELSKI declara : „Țin să-mi
satisfacția pentru convorbirile since
re si uline de conținut care au loc. 
Considerăm că acestea constituie o 
continuare a întîlnirilor noastre, a 
convorbirilor care au avut loc anul 
trecut in timuul vizitei efectuate dc 
dumneavoastră la Varșovia, Această 
vizită a dus Ia lărgirea si îmbogă
țirea în conținut a colaborării noas
tre".

Constituie un motiv de satisfacție 
comună dezvoltarea generală oe care 
o cunosc relațiile româno-polone. in

noastre, 
lărgirii 
diferite 
rîh'dul 

.IARU- 
exprim

Cronica zilei
Simbătă. tovarășul Nicolae Con

stantin. viceprim-ministru al guver
nului. a primit pe Milan Kubat. mi
nistrul industriei electrotehnice din 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
aflat intr-o vizită in tara noastră.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie si 
colaborare care se dezvoltă continuu 
între țările si popoarele noastre. în 
spiritul înțelegerilor-și convorbirilor 
la cel mai inalt nivel. în acest con
text au fost analizate noi posibilități 
de diversificare a colaborării româ- 
no-cehoslovace în domeniul indus
triei electrotehnice si electronice.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu. membru 

■ supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, a primit sîm
bătă delegația Ligii Tineretului De
mocrat din Finlanda, condusă de 
președintele acesteia. Rauno Topani, 
Merisaari. care întreprinde o vizită 
în tara noastră la invitația C.C.1 al 
U.T.C.

în cadrul convorbirilor au. fost 
abordate -o serie de aspecte privind 
stadiu] actual si perspectivele de 
dezvoltare a colaborării bilaterale, 
precum si probleme referitoare la 
mișcarea internațională de tineret, 
la marcarea Anului International al 
Tineretului sub deviza „Participare, 
Dezvoltare. Pace".

Programul vizitei a cuprins întil
niri' cu tineri si cadre ale U.T.C. la 
obiective economice, social-culturale 

din municipiul 
Argeș si Vîlcea.

si de învătămint 
București, județele

*
în aceeași zi. 

Ceausescu a primit 
Tineretului Socialist din Iugoslavia, 
condusă de Fadmir Beita, membru 
al Prezidiului U.T.S.I.. care efectuea
ză o vizită în tara noastră la invi
tația Consiliului U.A.S.C.R.

S-a realizat un schimb de infor
mații privind activitatea si preocu
pările actuale ale U.T.C., U.A.S.C.R. 
si U.T.S.I.. exprimîndu-se dorința 
comună pentru dezvoltarea în con
tinuare a raporturilor de prietenie 
si colaborare între tineretul român 
si cel iugoslav, in spiritul relațiilor 
existente între Partidul Comunist 
Român si Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, al înțelegerilor convenite 
la nivel inalt.

Pe parcursul șederii în România, 
delegația U.T.S.I. a vizitat instituții 
de învătămint superior, obiective 
economice 
purtat discuții 
si Ministerul 
mîntului.

tovarășul Nicu 
delegația Uniunii

superior.
si social-culturale si a 

Ia Consiliul U.A.S.C.R. 
Educației si învăță-

★
s-au încheiat, sîmbătă. 

cu tema
în Capitală 

lucrările simpozionului 
. Tehnica microundelor".

Comunicările si referatele prezen- • 
tate de cadre didactice universitare, 
cercetători științifici, specialiști in 
producție au subliniat importanta 
introducerii unor aparate si instala
ții cu microunde în domeniul trans
porturilor. telecomunicațiilor, indus
triei. Dezbaterile au evidențiat rea
lizări deosebite obținute cu ajutorul 
microundelor, cum sint cuptoarele de 
încălzire necesare diferitelor între
prinderi industriale, radioreleele so
licitate in unităti de telecomunicații, 
laserele folosite în diferite sectoare 
ale medicinei. vitezometrele utile 
serviciilor de circulație rutieră etc.

© Sper să ne mai vedem : scat,a 
(11 03 72) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. fero
viar (50 51 40) —9; 11; 13; 15: 17: 19. 
FAVORIT (45 31 70) — 11 : 13: 15: 17: 
19
© La depărtări de ani-Iumină („Zi
lele filmului elvețian") : STUDIO 
(59 53 15) — 9: 11.30: 14: 16,30: 19 
® Căsătorie cu repetiție: «• ’ t '** 
(15 63 84) — 9: 11: 13: 15: 17: 19. AU
RORA (35 04 66) — 9: 11 : 13: 15: 17: 19 
O Promisiuni : COTROCENI (49 48 48) 
— 15: 17: 19

prietenești româno-polone
spiritul principiilor si prevederilor 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1970, al înțe
legerilor la nivel înalt. S-au ampli
ficat an de an schimburile comer
ciale. care in actualul cincinal au 
înregistrat o creștere de aproape 
două ori fată de cincinalul prece
dent.

Fără îndoială însă că programele 
de dezvoltare, potențialul tot mai 
mare, cerințele economiilor celor 
două țări oferă, asa cum s-a eviden
țiat si cu acest prilej, ample posibi
lități pentru o si mai strînsă conlu
crare. în acest sens, convorbirile de 
la București au subliniat importanța 
identificării unor noi forme si mo
dalități de colaborare economică re
ciproc avantajoasă. Urmează să se 
întreprindă eforturi în continuare 
pentru promovarea cooperării în 
producție, pentru o mai eficientă 
conlucrare în vederea folosirii ra
tionale a resurselor de materii 
me si energetice din ambele 
îndeosebi ne baza tehnologiilor 
derne.

Asa cum se știe. România și 
lonia se află în pragul unui __
cincinal. în această perspectivă, s-a 
trasat ca sarcină organelor centrale 
de planificare din cele două țări 
să-si intensifice lucrările pentru 
convenirea coordonării planurilor de 
dezvoltare economică pe perioada 
1986—1990. astfel incit să se asigure 
o creștere substanțială a schimburi
lor economice bilaterale fată de ac
tualul cincinal. Se are în vedere, 
totodată, intensificarea cooperării 
tehnico-stiintifice. elaborarea. în 
acest scop, a unui Program de co
laborare pe următorul cincinal. în 
același timp. România si Polonia se 
pronunță cu fermitate pentru dez- 

cadrul 
hotărî- 
econo-

prl- 
tări. 
mo-
Po- 
nou

voltarea colaborării în 
C.A.E.R, pentru realizarea 
rilor adoptate la Consfătuirea 
mică la nivel înalt din 1984.

Importante concluzii s-au desprins 
în timpul convorbirilor pentru an
samblul relațiilor româno-polone. 
Cei doi conducători de partid și de 
stat s-au pronunțat pentru extinde
rea schimbului de experiență in 
construcția socialistă, pentru multi
plicarea contactelor pe linie de 
partid și de stat, pentru intensifica
rea colaborării in domeniul culturii, 
învățămîntului, sănătății, turismului, 
sportului, mijloacelor de informare 
in masă, ca o contribuție la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la întă
rirea prieteniei dintre țările și po
poarele noastre.

Noul dialog'la nivel înalt româno- 
polon a prilejuit, totodată, un

schimb de păreri asupra probleme
lor majore ale vieții internaționale 

/actuale. Pornind de la situația de 
deosebită încordare existentă în 
lume, generată îndeosebi de inten
sificarea înarmărilor nucleare, s-a 
relevat că problema fundamentală a 
contemporaneității o constituie o- 
prirea neîntîrziată a cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, în 
primul rînd la dezarmarea nucleară. 
Evoluțiile de pe arena mondială e- 
vidențiază astfel actualitatea con
cluziilor și propunerilor cuprinse în 
Declarația 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

în cadrul 
niat importanța recentei întilniri so- 
vieto-americane la nivel inalt de la 
Geneva pentru realizarea de pro
grese la negocierile privind înceta- 

. rea cursei înarmărilor pe Pămînt și 
preîntimpinarea extinderii ei în 
Cosmos, ' pentru întărirea păcii și 
securității internaționale. După cum 
se relevă în Comunicatul comun, în 
actualele împrejurări se impune ca 
toate statele continentului, și în pri
mul rînd țările N.A.T.O. și ale Tra
tatului de la Varșovia, să contribuie 
activ la eforturile îndreptate spre 
reducerea și eliminarea armamen
telor nucleare din Europa, la reali
zarea de progrese la negocierile in 
aceste probleme.

De o mare importantă în actualele 
împrejurări internaționale este solu
ționarea justă, pe 
a conflictelor din 
lumii. în cadrul 
subliniat în acest 
adoptării de către Adunarea Gene
rală a O.N.U., din inițiativa Româ
niei, a Apelului solemn către sta
tele aflate în conflict de încetare a 
acțiunilor armate, de soluționare a 
problemelor dintre ele pe cale po
litică. Cele două țări împărtășesc 
poziții comune și in celelalte proble
me . fundamentale ale vieții Interna
ționale, acționînd pentru soluționa
rea lor în conformitate cu năzuin
țele de pace, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Prin importanța 
concluziilor puse 
întîlnirea dintre 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Woj
ciech Jaruzelski, convorbirile pur
tate se înscriu ca o contribuție de 
seamă la întărirea prieteniei și a- 
dîncirea colaborării dintre partidele 
și popoarele noastre, in interesul ce
lor două țări, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și colaborării in
ternaționale. .

de la Sofia a statelor

convorbirilor s-a subli-

calea tratativelor, 
diferite zone ale 

convorbirilor s-a 
sens importanța

înțelegerilor și 
în evidență, 
tovarășul

D. ȚINU

REZULTATE 1N ÎNTRECERE
Panoul fruntașilor pe 10 luni

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute în întrecerea socialistă 
pe zece luni care au trecut din acest an de către colective fruntașe de 
oameni ai muncii din întreprinderi industriale, transporturi, agricultură, 
circulația mărfurilor, din domeniul prestărilor de servicii, precum si din 
centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute si. a punctajului general stabilit pe 
baza realizării indicatorilor prevăzuti în criteriile de organizare a între
cerii socialiste, la 31 octombrie pe primele locuri se situează :■

ÎN INDUSTRIA ARTICOLELOR 
CASNICE

Locul I: întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 1 119,3 puncte.

Locul II: întreprinderea de vase 
emailate Focșani, cu 579 puncte.

Locul III: " 
taloglobus" 
puncte.

Locul II: întreprinderea județea
nă de transport local Timiș, cu 
1141,5 puncte.

Locul III: întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, cu 
1112,2 puncte.

întreprinderea „Me-
București. cu 544,7

ÎN
TRICOTAJELOR

INDUSTRIA

I: întreprinderea de trico- 
perdele Pașcani, județul 
845.9 puncte.
II: întreprinderea „Adesgo"

Locul
ta.ie și
Iași, cu

Locul
București, cu 398.8 puncte.

Locul III: întreprinderea „Tînăra 
gardă" București, cu 301,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I: întreprinderea poligrafi

că Sibiu, cu 542.8 puncte.
Locul II: întreprinderea poligra

fică Iași, cu 313.5 puncte.
Locul III: întreprinderea poligra

fică „Bucureștii Noi", cu 282 
puncte.

ÎN DOMENIUL *
TRANSPORTURILOR. AUTO — 

ALTE MINISTERE
Locul I: întreprinderea de trans

port și utilaj pentru construcții Ro- 
vinari. județul Gorj — M. Minelor, 
cu 943.1 puncte.

Locul II: întreprinderea de trans
port specializat pentru agricultură 
si industria alimentară Rîmnicu 
Vîlcea — M.A.I.A.. cu 909 puncte.

Locul III: întreprinderea . de 
transport auto petrolier PECO 
București — M.I. Petrochimice, cu 

. 449,6 puncte.
»N DOMENIU!. COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA

ali-
402,7

Locul I: întreprinderea de 
mentație publică Bacău, cu 
puncte.
' Locul II: întreprinderea de ali
mentație publică Rimnicu Vîlcea, 
eu 394.4 puncte.

Locul III: întreprinderea de ali
mentație publică Suceava, cu 301 
puncte. I

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I: întreprinderea balneocli

materică Slănic-Moldova. județul 
Bacău, cu 296,4 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I: întreprinderea județea

nă de transport local Bacău. cu 
1 160 puncte.

• Aripi <le zăpadă : DOINA (1G 35 38)
— 15: 19. DRUMUL SĂRII (3128 13)
— 15: 17: 19
© Jack și vrejul de fasole : DOINA 
-- 9: 11: 13: 17
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Lucia — 11: 13; 15: 17: 19 : TIMPURI 
NOI (15 61 10)
• Cu mîinile curate : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 17: 19
O Iarna bobocilor : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17: 19
© Și viată, și lacrimi, și dragoste : 
GRIVITA (17 08 58) — 9: 11: 13: 15: 
17: 19. CULTURAL (83 50 13) — 11; 
13: 15: 17: 19
© Secretul lui Bacchus : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 11 : 13.15: 15.30: 18,45
© Contrabandiștii din Santa Lucia : 
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CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA
Locul I: 

Ploiești, cu !
Locul II; < 

tali ferelor 
puncte.

: Combinatul 
243,7 puncte. 
Centrala sării și 
București. cu

minier

neme-
181,5

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I: Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 161,3 
puncte.
INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂ

de 
cu

de

Locul I: Centrala industrială 
echipament special București. 
341.2 puncte.

Locul II: Centrala industrială
echipamente de automatizări Bucu
rești. cu 219,8 puncte.

Locul III: Centrala 
mecanică si articole 
rești. cu 163 puncte.

ÎN INDUSTRIA

industrială 
casnice Bucu-

CHIMICA

de utilaje și 
industria

Locul I: Centrala 
piese de schimb pentru 
chimică București, cu 931,4 puncte.

INDUSTRIA UȘOARĂ

Locul 
fectiilor

Locul 
fectiilor

I: Centrala industriei con- 
București. cu 333,2 puncte.
fi: Centrala industriei con- 
Sibiu. cu 134,6 puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Locul I: Centrala „Delta Dunării", 

Tulcea. cu 713,7 puncte.
Locul II: Centrala industrială 

morărit, decorticat, panificație 
produse făinoase București, 
234.6 puncte.

Locul III: Centrala .producției
industrializării tutunului București, 
cu 52,6 puncte.

de 
si 

cu

Și

TRANSPORTURI
I: Centrala mecanică de 
rulant București, cu 510,9

Excelenței Sale Mareșal MOBUTU SESE SEKO 
KUKU NGBENDU WA ZA BANGA 
Președinte fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair
KINSHASA

La cea de-a XX-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Zair îmi este 
plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de pace, progres și prosperitate poporului zairez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că bunele raporturi 
de prietenie și strînsă conlucrare statornicite intre partidele și țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare 
român și zairez, al păcii.

tot mai mare, spre binele și in interesul popoarelor 
înțelegerii și colaborării in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

săr- 
ziua 
unul 
mari

Zairul, care îsi 
bătorește astăzi 
națională, este 
dintre cele mai
state ale continentului 
african. Pe o supra
față de 2 345 885 kmp, 
cit măsoară teritoriul 
său. trăiesc aproxima
tiv 27 milioane de 
locuitori, care se ocu
pă în mare parte cu ' 
agricultura. Principa
la bogăție a tării o 
constituie însă resur
sele minerale. Subso
lul, care adăpostește 
imense zăcăminte de 
„aur roșu", furnizează 
peste o cincime din 
producția mondială de 
cupru, mari cantități 
dc diamante, 
cobalt. zinc,
alte minereuri de lar
gă întrebuințare în 
industria modernă.

în anii care au tre
cut de Ia proclamarea 
independentei (1960) 
si mai cu seamă ince- 
pînd din 24 noiembrie 
1965. cînd la condu
cerea tării a venit 
președintele Mobutu 
Șese Seko. Republica

uraniu, 
aur si

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu profundă recunoștință caldul dumneavoastră mesaj de 
bune urări, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 'a zilei mele de naștere.

La rîndul meu. vă adresez dumneavoastră si poporului Republicii So
cialiste România cele mai bune urări de continuu progres si' prosperitate 
pentru tara dumneavoastră prietenă.

HUSSEIN I

VIZITA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

pro- 
calea valo- 
în

a
a

folosul 
resurselor 
lichidării 

moștenite 
Explpata- 
zăcăminte

Zair a realizat 
grese ne 
rificării 
propriu 
naționale, 
înapoierii
din trecut, 
rea marilor 
miniere a fost trecută 
sub controlul statului. 
Industria extractivă a 
luat avint. aiungînd 
să furnizeze 80 la 
sută din totalul veni
turilor în valută ale 
Zairului. S-au con
struit. de asemenea, 
intreprinderi indus
triale. baraje, căi de 
comunicație, scoli etc. 
Cel mai important o- 
biectiv economic în 
curs de construcție 
este hidrocentrala de 
la Insa, care va dis
pune în final de o pu
tere instalată de 1.7 
miliarde kW. Au fost 
obținute totodată suc
cese în dezvoltarea 
învățămîntului,. cultu
rii, 
tare.

în 
sale
activă

asistenței sani-

spiritul politicii 
de solidaritate 

cu ooooarele

Locul 
material 
puncte.

Locul II: Centrala industrială de 
reparații auto București, cu 424,3 
puncte.
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africane, cu toate po
poarele care au pășit 
pe calea 
de șine _______
România socialistă ur
mărește cu interes si 
simpatie realizările 
poporului zairez in 
direcția consolidării 
independentei, a fău
ririi unei 
între tara 
Zair s-au 
fructuoase 
colaborare, 
ne deplina 
drepturi

dezvoltării 
stătătoare.

vieți noi. 
noastră si 
statornicit 
relații de 
întemeiate 

egalitate în
si avantajul 

reciproc. Momente de 
cea mai mare însem
nătate în evoluția as
cendentă a raporturi
lor româno-zaireze au 
reprezentat întîlnîrîle 
dintre președintele 
Nicolae Ceausescu și 
președintele Mobutu 
Șese Seko. de la 
București, și Kinshasa, 
care prin înțelegerile 
convenite au dat un 
puternic impuls conlu
crării bilaterale ne 
multiple planuri. în 
interesul ambelor tari - 
si ooooare. al teluri
lor Păcii si înțelegerii 
internaționale.

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Partidului Comunist din Norvegia
Sîmbătă seara a sosit în 

o delegație a Parțidului 
din Norvegia, condusă de Hans Kle- 
ven. președintele partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
în tara noastră.

Capitala 
Comunist

aeronortul Otopeni. 
salutați de tovarășul

La sosire. De 
oaspeții au fost 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)

Oamenii muncii din industria județului Suceava au realizat 
producția industrială planificată pe întregul cincinal• ' ’ . I-'

Oamenii muncii din industria ju
dețului Suceava au realizat, la data 
de 23 noiembrie 1985. producția in
dustrială planificată pentru întregul 
cincinal. Eforturile depuse pentru 
onorarea angajamentului asumat 
s-au materializat in livrarea, peste 

; sarcinile de plan, a unor importante 
; cantități de produse necesare econo- 

■ miei naționale.
în telegrama adresată cu acest prilej 

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de Comitetul ju
dețean de partid Suceava se arată că 
oamenii muncii din industria jude
țului sint ferm hotărîți să realizeze, 
pînă ,1a finele acestui an, o producție 
suplimentară in valoare de peste

1,6 miliarde lei, pregătind. în același 
timp, toate condițiile pentru îndepli
nirea integrală și la înalt nivel cali
tativ a planului pe anul vijtor. Tot
odată. se va acorda o atenție deose
bită folosirii intensive a capacităților 
de producție, reducerii cheltuielilor 
și consumurilor specifice, economi
sirii materiilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei electrice.

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Campionatul diviziei A 
la fotbal continuă 
brie, cu meciurile 
se vor desfășura 
program : Steaua 
(stadion Steaua) ; ____
Bihor (stadion Dinamo) ; Victoria — 
Politehnica Timișoara (stadion Pro
gresul) ; F.C. \Argeș — Rapid ; Chi
mia — Universitatea Craiova; Corvi- 
nul — Sportul studențesc; Petrolul — 
S.C. Bacău ; F.C. Olt — Gloria ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea 
Cluj-Napoca. Toate partidele vor în
cepe la ora 14.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, din jurul 
orei 13,30. © După cum se anunță 
de la secretariatul Uniunii europene 
de fotbal, tragerea la sorți a grupe
lor preliminare pentru viitorul cam
pionat european de fotbal inter țări 
se va efectua în prima decadă a lu
nii februarie 1986, la Frankfurt pe 
Main. Așa cum se cunoaște, turneul 
final al campionatului european se 
va desfășura în anul 1988 în 
Germania. •' '

GIMNASTICĂ. Tradiționalul 
curs internațional, feminin 'de 
nastică de la Nagoya (Japonia) 
fost cîștigat la _
Celestina Popa (România) și Hanâ 
Ricna (Cehoslovacia), clasate pe pri
mul loc, la egalitate, la individual 
compus, cu cîte 38,90 puncte. Pe 
locul trei s-a situat Borjana Demi- 
reva (Bulgaria) — 38j80 puncte. La 
masculin, victoria a revenit lui Tong 
Fei (R. P. Chineză) — 57,80 puncte, 
secundat de Kyoji Yamaivaki (Japo
nia) — 57,75 puncte.

ȘAH. într-un interviu acordat zia
rului „Sovietski sport", președintele 
Federației internaționale de șah 
(F.I'.D.E.), Florencio Campomanes, a 
declarat că apreciază în mod deose
bit jocul noului campion mondial 
Gări Kasparov in meciul recent în
cheiat, spunînd că „Au existat mo
mente in care sala a fost, literalmen
te, în picioare după mutările inspi
rate ale tînărului mare maestru so
vietic".

Referindu-se la meciul-revanșă cu 
.fostul deținător al titlului, Anatoli 
Karpov, președintele F.I.D.E. a ară
tat că după opinia sa acesta va avea 
Ioc în februarie-martie anul ■ viitor, 
locul desfășurării urmînd să fie de
semnat.

astăzi, 24 noiem- 
etapei a 15-a, ce 

după următorul 
— F.C.M. Brașov 

Dinamo — F.C.

R.F.

con- 
gim- 

a 
actuala ediție de
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La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, < prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Grișa Filipov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, a e- 
fectuat în perioada 22—23 noiembrie 
1985 o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe to-

■ varășul " 
prilej 
schimb 
Nicolae 
Jivkov, 
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

In timpul șederii în Republica So
cialistă România, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria a vizitat între
prinderea de mașini-unelte și agre
gate București și întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaj greu 
Giurgiu.

între primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România 
și președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de de
plină înțelegere, încredere și respect 
reciproc.

Cei doi șefi de guvern s-au infor
mat reciproc asupra sarcinilor ac
tuale ale construcției socialiste in 
cele două țări in îndeplinirea hotă- 
ririlor Congresului al XIII-Iea al. 
Partidului Comunist Român și ale 
Congresului al XII-Iea ai Partidu
lui Comunist Bulgar, au analizat 
stadiul și perspectivele relațiilor bi
laterale.

S-a constatat cu satisfacție că re
lațiile tradiționale româno-bulgare 
de prietenie și colaborare se întă
resc și lărgesc continuu pe baza 
trainică a principiilor și țelurilor 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din anul 1970.

S-a relevat importanța hotă- 
rîtoare . a întîlnirilor și Convor
birilor frecvente dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre- 

. ședințele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, pentru dezvolta
rea și îmbogățirea in continuare a 

.relațiilor bilaterale în toate dome
niile de activitate.

S-a subliniat cu. satisfacție că ho- 
. tărîrile și înțelegerile convenite la 
nivel inalt sc îndeplinesc cu succes, 
legăturile politice româno-bulgare se 
dezvoltă in mod activ, intensificin- 
du-se întâlnirile, schimbul de expe
riență și consultările intre reprezen
tanții conducerilor de partid, parla
mente, guverne, organizațiile de 
masă și obștești.

Cei doi șefi de guvern au făcut 
o analiză aprofundată a colaborării 
economice și tehnico-științifice, a 
perspectivelor dezvoltării acesteia în 
perioada 1986—1990. S-a constatat că, 
în conformitate cu hotărîrile și în
țelegerile adoptate la nivel înalt, în

Grișa Filipov. Cu acest 
a avut loc un cordial 
de mesaje între tovarășul 
Ceaușescu șl tovarășul Todor 
secretar general al Comite-

AL R.P. BULGARIA, GRIȘA FILIPOV
Incheierea convorbirilor oficiale

Sîmbătă s-au încheiat la București 
convorbirile oficiale dintre tovarășul 
Constantin Dăscălescu. prim-minis
tru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și tovarășul Grișa 
Filipov. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria.

în timpul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă, tovarășii Constan
tin Dăscălescu și Grișa Filipov au 
evidențiat voința celor două guverne 
de'a acționa și în viitor pentru trans
punerea în practică a înțelegerilor si 
hotărîrilor convenite cu prilejul frec
ventelor întilniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, pre- 
ședintelb Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, pentru

■A
convorbirilor ofi- 

Consiliului de Mi-

extinderea și adîncirea continuă a 
prieteniei și dezvoitarea multilate
rală a colaborării româno-bulgare.

Cei doi șefi de guverne au relevat 
caracterul fructuos al vizitei, al 
schimbului de păreri, subliniind că 
măsurile convenite cu acest prilej 
vor da un nou impuls conlucrării 
dintre România și Bulgaria, vor 
contribui la consolidarea raporturilor 
de strînsă colaborare dintre țările și 
popoarele noastre, în folosul 
ciproc, al cauzei socialismului 
păcii.

La încheierea, convorbirilor, 
varășil Constantin Dăscălescu 
Grișa Filipov au semnat Protocolul 
întîlnirii primului-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria. De asemenea, a fost 
adoptat Comunicatul privind vizita 
de prietenie în țara noastră a to
varășului Grișa Filipov.

re- 
și

to- 
și

★

După încheierea 
ciale, președintele 
niștri al Republicii Populare Bulga
ria. tovarășul Grisa Filipov. împre
ună cu primul-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, au 
făcut o vizită la întreprinderea de 
construcții de mașini și utilaj greu 
Giurgiu, unitate care alcătuiește, îm
preună cu întreprinderea similară de 
la Ruse, un puternic complex indus
trial creat din inițiativa tovarășilor 
Nicolae Ceauș'escu și Todor Jivkov.

Gazdele au înfățișat stadiul actual 
al dezvoltării întreprinderii, gama 
produselor ce se realizează la Giur
giu și relațiile dc colaborare cu în
treprinderea din Ruse. S-a precizat 
că lucrările de investiții pentru ac
tuala etapă au fost finalizate și că 
s-a trecut la producția de serie a nu
meroase produse care alcătuiesc pro
filul unității, produse ce sc exportă 
in diferite țări. Pe o platformă din 
incinta întreprinderii au fost prezen
tate mai multe tipuri de instalații 
pentru forajul structural. geologic, 
hidrologic și în cariere, o gamă va
riată de armături industriale, de 
pompe de noroi, diverse scule de fo
raj și extracție, precum și alte pro
duse care se află în fabricația cu
rentă a. unității.

Vizitarea unor sectoare ale între
prinderii a oferit posibilitatea cu
noașterii modului dc organizare a 
producției, a tehnologiilor aplicate.

A avut loc o întilnire de lucru cu 
conducerile întreprinderii comune 
Giurgiu-Ruse. in cadrul căreia au 

. fost analizate rezultatele obținute 
pînă în prezent, modul cum se des
fășoară colaborarea și cooperarea 
dintre cele două unități, precum și 
sarcinile ce revin întreprinderii în 
viitorul cincinal.

Cei doi șefi de guvern, apreciind 
succesele înregistrate pînă în pre
zent de întreprinderea comună con
structoare de mașini și utilaj greu 
Giurgiu-Ruse. au subliniat nece
sitatea lărgirii și perfecționării in 
continuare a colaborării și cooperării 
dintre cele două unități pentru ridi
carea nivelului tehnic și calitativ, al 
eficientei economice a întregii acti
vități.

La încheierea vizitei, președintele 
Consiliului popular al județului 
Giurgiu, tovarășul Ion Popescu, a 
oferit un dejun.

*
Sîmbătă după-amiază, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, tovarășul Grișa 

'Filipov, a părăsit țara noastră.
La plecare, la punctul de frontieră, 

premierul bulgar a fost salutat, cu 
deosebită cordialitate, de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al guvernului, de alte persoane 
oficiale române.

îndeplinirea Programului pe termen 
lung privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice, sem
nat la 20 decembrie 1984, și, potrivit 
convențiilor de cooperare și speciali
zare în producție, colaborarea dintre 
cele două țări continuă să se dezvol
te. în același timp, s-a arătat că 
există posibilități suplimentare pen
tru extinderea și adîncirea continuă 
a cooperării și specializării, a livră
rilor reciproce. în legătură cu aceas
ta. au fost indicate căile pentru va
lorificarea lor mai deplină.

S-a acordat o atenție deosebită co
laborării economice în perioada 
1986—1990 și în mod special proble
melor cu privire la coordonarea pla
nurilor economiilor naționale, la 
Acordul comercial de lungă durată și 
convențiile de cooperare și speciali
zare in producție.

în legătură cu aceasta, s-au trasat 
sarcini ministerelor și organizațiilor 
economice de resort ca, în cel mai 
scurt timp, să semneze convențiile, 
protocoalele și celelalte înțelegeri de 
specializare și cooperare în produc
ție și de livrări reciproce pentru pe
rioada 1986—1990 în domeniile hi
draulicii și pneumaticii, mijloacelor' 
de automatizare și aparaturii de 
joasă tensiune, construcțiilor de ma
șini de transport, mașinilor-unelte, 
tehnicii electronice de calcul, tehni
cii medicale, generatoarelor și mo
toarelor diesel navale, motoarelor 
electrice și aparaturii de înaltă ten
siune, tehnicii frigului, componente
lor electronice, medicamentelor și 
produselor chimice, metalurgiei fe
roase și neferoase.

Ambele părți au apreciat rezulta
tele obținute de organele centrale de 
planificare in coordonarea planurilor 
economiilor naționale ale celor două 
țări pe perioada 1986—1990. S-a 
trasat sarcină organelor de resort să 
acționeze pentru identificarea de noi 
posibilități și căi de dezvoltare a co
laborării în toate domeniile de in
teres reciproc pentru economiile, lor 
naționale.

Cei doi șefi de guvern au însărci
nat ministerele comerțului exterior 
să finalizeze, in scurt timp, negocie
rile și să încheie Acordul privind 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări pe perioada 1986—1990.

S-a stabilit să se intensifice reali
zarea schimburilor de mărfuri pre
văzute pentru anul curent, să se în
cheie cit mai curînd protocolul co
mercial și să se accelereze contrac
tarea mărfurilor pentru anul 1986.

în legătură cu construirea de obiec
tive prin eforturi comune ale celor 
două țări vecine, care au importanță 
pentru dezvoltarea lor economică și 
întărirea prieteniei celor două po
poare, s-a dat sarcină organelor de 
resort din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria 
să continue activitățile legate de a- 
ceste obiective, conforhi termenelor 
convenite.

Ministerelor și organizațiilor cores
punzătoare din cele două țări li s-au 
dat indicații să continue eforturile 
pentru dezvoltarea colaborării în do
meniul valorificării unor resurse de 
materii prime din zona de frontieră.

Au fost analizate stadiul și per
spectivele colaborării tehnico-științi- 
fice șl modul de realizare a progra-

mului pentru perioada 1986—1990, 
subliniindu-se necesitatea ca activi
tatea tehnico-științifică să fie legată 
tot mai strîns de specializarea și 
cooperarea în producție, pe baza teh
nologiilor moderne, în scopul solu
ționării unor probleme de cea mai 
mare însemnătate pentru economiile 
celor două țări și creșterii posibilită
ților lor de export.

S-au apreciat activitatea desfășu
rată de Comisia mixtă guvernamen
tală româno-bulgară de colaborare 
economică si tehnico-știintifică și 
rezultatele obținute oină în prezent 
si s-a subliniat importanta sarcinilor 
care îi revin în continuare pentru 
îndeplinirea hotărîrilor adoptate cu 
prilejul întîlnirilor la nivel înalt, 
pentru realizarea înțelegerilor con
venite în cursul actualelor convor- A ,biri.

Șefii celor două guverne au reafir- 
njat hotărîrea țărilor lor de a dez
volta mai activ colaborarea econo
mică și tchnico-științifică multilate
rală. în spiritul hotărîrilor adoptate 
la Consfătuirea economică la nivel 
înalt a țărilor membre ale C.A.E.R. 
din 1984.

Ambele părți au apreciat pozitiv 
rezultatele obținute in dezvoltarea 
relațiilor culturale, științifice, pe li
nia mijloacelor de informare în masă 
si în alte domenii si au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru adîn
cirea acestora în continuare.

în cursul vizitei, cei doi șefi de 
guvern au semnat Protocolul cuprin- 
zînd măsurile concrete pentru dez-.. 
voltarea schimburilor comerciale, co
laborării economice si tehnico-stiin- 
tifice. specializării si cooperării în 
diferite domenii.

S-a relevat cu satisfacție că, în 
timpul vizitei, au fost semnate con
venții ne termen lung pentru apro
fundarea specializării si cooperării 
în producție pe perioada 1986—1990, 
în domeniile mașinilor pentru in
dustria alimentară, utilajelor ener
getice. electronicii si electrotehnicii 
de uz casnic, precum si un program 
dc lungă durată dc colaborare intre 
filialele întreprinderii comune de 
mașini grele Giurgiu — Ruse.

în timpul convorbirilor, care s-au 
referit în principal la problemele 
bilaterale si îndeosebi la cele eco
nomice. s-a efectuat un schimb de 
păreri si asupra unor probleme 
actuale ale situației internaționale.

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu. și 
președintele Consiliului dc Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, to
varășul Grișa Filipov. si-au expri
mat satisfacția în legătură cu con
vorbirile rodnice purtate si rezulta
tele la care s-a ajuns, apreciind că 
acestea vor contribui la lărgirea si 
adîncirea prieteniei si colaborării 
multilaterale dintre cele două țări si 
ponoare.

Tovarășul Grisa Filipov. președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria, a adresat 
tovarășului Constantin Dăscălescu. , 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, invitația de 
a efectua o vizită în Republica 
Populară Bulgaria.

Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.



România soclaXstâ desfășoară o amplă activitate 
cantractivă, promovează o pontică de înțelegere

> si cooperare cn tools Me las
RELATĂRI SI COMENTARII ALE PRESEI INTERNATIONALE

Dialogul la nivel înalt româno-polon — expresie a dorinței de a con
feri noi dimensiuni relațiilor tradiționale de colaborare prietenească dintre 
cele două partide, țări și popoare - este reflectat de mijloacele de co
municare în masă din diferite țări.

Totodată, presa străină continuă să evidențieze marile înfpptuiri ale

României în anii socialismului, proiectele luminoase de viitor ale țării 
noastre.

Sînt, de asemenea, reliefate poziția și demersurile principiale, con
secvente ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru solu
ționarea marilor probleme ce confruntă omenirea.

Presa poloneză informează ne 
larg despre vizita de lucru făcută 
în România, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășul 
Wojciech Jaruzelski.

Ziarul „TRYBUNA LUDU". or
gan al C.C. al P.M.U.P. inserează 
o corespondență din București, in 
care se subliniază că în timpul 
convorbirilor de la București au 
fost abordate problemele dez
voltării pe mai departe a relațiilor 
româno-polone pe linie de partid 
și de stat, pe linia parlamentelor 
și în domeniile economiei, științei, 
tehnicii, culturii.

Au fost discutate, totodată, pro
blemele legate de coordonarea pla
nurilor de dezvoltare economică pe 
perioada 1986—1990.

Corespondenta, publicată în pri
ma pagină, este însoțită de o foto
grafie infătisînd pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Wojciech Jaruzelski în timpul con
vorbirilor avute.

Ziarul publică, de asemenea, 
Comunicatul comun româno-polon.

Cotidianul ..RZECZPOSPOLITA", 
organ al guvernului polonez, pu
blică. la rîndul său. o corespon
dență din București, însoțită de o 
fotografie din timpul convorbirilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
tovarășul Wojciech Jaruzelski.

De asemenea. „ZYCIE WAR- 
SZAWY“ publică o corespondență 
în care relevă dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor româno-polone. 
Ziarul marchează momentele vizi
tei și inserează textul integral al 
comunicatului comun.

Posturile poloneze de RADIO SI 
TELEVIZIUNE au relatat pe larg 
despre desfășurarea vizitei.

Informînd despre comunicatul 
comun publicat la încheierea con
vorbirilor de la București dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Wojciech Jaruzelski, agen
ția’ T.A.S.S. pune în evidență a- 
precierea că problema fundamen
tală a contemporaneității o consti
tuie oprirea neîntârziată a cursei 
înarmărilor și trecerea la dezar
mare, în primul rînd nucleară, a- 
rătînd că documentul subliniază 
importanța analizei situației .inter» 
naționale și actualitatea concluzii
lor și propunerilor cuprinse în De
clarația'de la Sofia a-statelor par» 
ticipante la Tratatul de la Varșo
via și, totodată, exprimă sprijinul 
fată de poziția constructivă pro
movată de U.R.S.S. la recenta în
tâlnire sovieto-americană la nivel 
înalt.Convorbirile româno-polone — 
precizează agenția — au reafirmat 
necesitatea unirii eforturilor tutu
ror statelor în scopul opririi cursu
lui periculos al evenimentelor, 
pentru revenirea la politica de 
destindere și colaborare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat, în toastul rostit la un dejun 
oficial oferit în onoarea tovarășului 
W. Jaruzelski, că întâlnirea dintre 
conducătorii Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite, de la Geneva, a des
chis calea continuării negocierilor 
în vederea înfăptuirii dezarmării — 
relevă agenția CHINA NOUĂ.

Totodată, agenția pune în relief 
faptul că în comunicatul comun 

este evidențiată importanța întâl
nirii sovieto-americane la nivel 
înalt de la Geneva pentru realiza
rea de progrese la negocierile pri
vind dezarmarea și preîntâmpina
rea extinderii cursei înarmărilor 
in Cosmos. Este, de asemenea, sub
liniat punctul de vedere al Româ
niei și Poloniei, potrivit căruia 
toate statele continentului, și îna
inte de toate țările N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia, trebuie 
să contribuie activ la eforturile 
îndreptate spre reducerea și eli
minarea armamentelor nucleare 
din Europa.

Agenția A.D.N. din R.D.G. a in
format. de asemenea, despre con
vorbirile la nivel inalt româno-po

© Noul dialog la nivel înalt româno-polon — con
tribuție semnificativă la întărirea unei tradiționale 
colaborări prietenești © Inițiative românești de largă 
rezonanță la O.N.U. © Proiecte cutezătoare pentru 

continua dezvoltare economică și socială

lone, subliniind că au fost abor
date aspecte ale dezvoltării rela
țiilor bilaterale și probleme ale 
vieții internaționale. Comunicatul 
comun, scrie agenția, pune în evi
dență importanța analizei situației 
internaționale și actualitatea pro
punerilor cuprinse in Declarația 
de la Sofia a statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și 
reafirmă, totodată, necesitatea uni
rii eforturilor tuturor statelor pen
tru revenirea la politica de destin
dere, subliniază agenția.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au apreciat că relațiile din
tre România și Polonia înregistrea
ză un progres continuu, subliniază 
în relatarea sa agenția iugoslavă 
TANIUG. Menționind comunicatul 
comun cu privire la convorbirile 
desfășurate și toasturile rostite la 
dejunul oficial, agenția evidenția
ză aprecierile cu privire la recen
ta. întâlnire sovieto-americană de 
la Geneva.

într-o amplă relatare :cu privire' 
la_ convorbirile la nivel inalt ro
mâno-polone și la tematica abor
dată, agenția britanică REUTER 
subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat 
in favoarea lărgirii colaborării 
'dintre partidele color două țâri, 
precum și pentru extinderea coo
perării economice, tehnico-științi- 
fice și a colaborării dintre Româ
nia și Polonia.

Agenția evidențiază punctul do 
vedere exprimat de conducătorul 
partidului și statului român, po
trivit căruia, după întâlnirea dintre 
conducătorii Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite, de la' Geneva, care 
a deschis calea continuării nego
cierilor, se impune să se intensi
fice activitatea pentru înfăptuirea 
dezarmării. In comunicatul comun 
dat publicității la încheierea con
vorbirilor — scrie Reuter — se 
subliniază necesitatea eliminării 
armamentelor nucleare din Europa, 
în actualele împrejurări, sublinia
ză agenția, citind din comunicat, 

este extrem de important ca toate 
statele continentului, și înainte de 
toate țările N.A.T.O. și ale Trata
tului de la Varșovia, să contribuie 
activ la eforturile îndreptate spre 
reducerea și eliminarea armamen
telor nucleare din Europa, realiza
rea de progrese la negocierile în 
aceste probleme, prevenirea răz
boiului nuclear.

Succesele obținute de oamenii 
muncii români în perioada 1981— 
1985, marea însemnătate a planului 
pe anul 1986 — evidențiate în 
cuvîntarea rostită la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. .de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — sînt reflectate 
de cotidianul bulgar „RABOTNI- 
C.ESCKO DELO“, de celelalte ziare 

din R.P. Bulgaria. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — arată „Ra- 
botnicescko Delo" — a subliniat 
că în anul 1986 se vor intensifica 
schimburile economice și coope
rarea în producție cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste. Considerăm că țările din 
C.A.E.R. dispun, de multe posibili
tăți pentru realizarea programelor 
stabilite spre a obține o dezvol
tare puternică în cincinalul 1986— 
1990 și pînă în anul 2000, pentru a 
demonstra în practică superiorita
tea economiilor socialiste, ă de
clarat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— relevă ziarul.

Referindu-se la acea parte din 
cuvîntare in care secretarul general 
al Partidului Comunist Român a 
expus punctul de vedere al Româ
niei față de unele probleme in
ternaționale actuale, cotidianul 
bulgar relevă că documentele 
adoptate la Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, care a avut loc. nu de mult 
la Sofia, sînt considerate de țara 
noastră ca o dovadă a dorinței 
statelor socialiste de a acționa în 
mod hotărît pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor, a poli
ticii de confruntare militară, pentru 
promovarea țelurilor păcii și dezar
mării.

Importanța adoptării în unanimi
tate de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a Apelului solemn către 
statele aflate în conflict de înce
tare fără întârziere a acțiunilor 
armate și de soluționare a proble
melor dintre ele pe calea tratati
velor și a Angajamentului statelor 
membre ale O.N.U. de a regle
menta stările de încordare și con
flict. diferendele existente pe cale 
politică este reflectată in continuare 
de mijloacele de informare în masă 
din diferite țări. Ziarul „NEUES 
DEUTSCHLAND" din R.D.G. arată 

astfel că rezoluția a fost susținută 
de statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, ca și de alte state, 
care au subliniat semnificațiile deo
sebite ale propunerii Republicii So
cialiste România ca cea de-a 40-a 
sesiune a Adunării Generale să a- 
dopte Apelul solemn și Angaja
mentul solemn.

Marcarea în anul 1985, în întrea
ga lume, a Anului Internațional al 
Tineretului — ca urmare a unei 
inițiative a României — este re
flectată într-un articol de ziarul 
italian „IL POPOLO". Cotidianul 
relevă concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu, potrivit -căreia 
această manifestare trebuie să 
examineze și să scoată în evidență 
noi căi și mijloace care să ducă la 
întărirea cooperării tineretului de 
pretutindeni în vederea creșterii 
participării sale active și respon
sabile la dezvoltarea economico- 
socială și culturală a națiunilor, la 
edificarea unei lumi mai bune și 
mai drepte. „II Popolo" eviden
țiază, de asemenea, pă proclama
rea A.I.T. a fost primită cu mare 
interes în toate țările lumii.. fapt 
atestat de amploarea și diversita
tea acțiunilor organizate pe plan 
national, regional și internațional 
și care au culminat cu Conferința 
Mondială a O.N.U. pentru A.I.T.

în concepția României, scrie 
ziarul, componentele devizei Anu
lui Internațional al Tineretului — 
„Participare—Dezvoltare—Pace“ —. 
sînt menite să evidențieze impor- ' 
tanța angajării directe a tinere
tului în lupta pentru autodetermi
nare și independență națională, 
conform Cartei O.N.U., împotriva 
dominației și ocupației străine, 
pentru progresul economic, social 
și cultural al popoarelor, pentru 
edificarea noii ordini economice 
mondiale, pentru menținerea păcii 
în lume și promovarea cooperării 
internaționale.

în continuare, se subliniază in
teresul care se manifestă în 
România pentru asigurarea unor 
condiții optime de muncă și de 
viață tineretului, ca și participarea 
activă a acestuia la întreaga viață 
politico»economică a țării.

Pornind de la interesul tot mai 
larg exprimat de comitetele na
ționale din diferite țări pentru 
Anul Internațional al Tineretului, 
România a organizat la București, 
in luna septembrie a acestui an, o 
Conferință mondială a comitetelor 
naționale pentru Anul Internațio
nal al Tineretului cu tema :' „Ti
neretul anilor 2000 — Participare— 
Dezvoltare—Pace", menționează, de 
asemenea, ziarul italian.

Poziția țării noastre privind ro
lul tinerei generații este reflectată 
și de agenția CHINA NOUA, care 
relevă, în acest cadru, importanța 
pe care România o acordă reali
zării dezarmării, în primul rînd 
nucleare, ca aspirație vitală a ti
neretului, a popoarelor din întreaga 
lume.

Despre aceeași problemă a rela
tat și agenția FRANCE PRESSE, 
ca și alte mijloace de informare 
dintr-un șir de tari„

) (Agerpres)

O. N. U.

încheierea dezbaterilor in Comitetul Politic 
al Adunării Generale

Dezarmarea — obiectivul prioritar al rezoluțiilor adoptate
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 

— N. Chilie transmite : Comitetul 
Politic al Adunării Generale a O.N.U. 
și-a încheiat dezbaterile asupra an
samblului punctelor de pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni, referitoare 
la oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării. Dezbaterile au 
pus în evidentă cu pregnantă îngri
jorarea crescîndă a statelor membre 
ale comunității internaționale în le
gătură- cu continuarea în ritm acce
lerat a cursei înarmărilor, in primul 
rind a înarmărilor nucleare, cu’lipsa 
de rezultate concrete în cadrul trata
tivelor de dezarmare din diferite fo
ruri. S-a reliefat cerința insistentă de 
a se da un nou și energic impuls e- 
forturilor și negocierilor multilatera
le din sfera dezarmării.

Au fost adoptate un număr de 66 
de rezoluții care acoperă practic 
toate aspectele actuale ale proble
maticii dezarmării. Dintre acestea. 
27 se referă la încetarea cursei înar
mărilor nucleare si realizarea unor 
măsuri practice de dezarmare în do
meniul nuclear, care să pună canăț 
cercetărilor, experiențelor, produc
ției si acumulării de armamente nu
cleare. Aceste rezoluții cheamă sta
tele membre. în primul rînd cele 
posesoare de arme nucleare, să în
treprindă măsuri urgente pentru în
ghețarea armamentelor nucleare. în 
condițiile instituirii unui sistem de 
verificare corespunzător, centru tre
cerea imediată la reducerea substan
țială a arsenalelor nucleare si. în 
final, la eliminarea lor completă.

O serie de rezoluții cheamă 
statele membre si conferința pentru 
dezarmare de la Geneva să se an
gajeze. fără întârziere. în negocieri 
reale de fond pentru întreprinderea 
unor măsuri de prevenire,a unui 
război nuclear. Alte rezoluții expri

r ^AGENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt

[ HOTĂRÎRE. Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat hotărirea cu 

. privire la „Perfecționarea continuă 
. a conducerii complexului agro-

I industrial". informează agenția 
T.A.S.S. Hotărirea stabilește măsuri

I concrete privind organizarea si 
I funcționarea Comitetului de stat 

agro-industrial. organism nou
I creat, precum și ale tuturor verigi

lor acestuia.
ÎN SPRIJINUL DESTINDERII. 

Ministrul austriac al afacerilor ex
terne. Leopold Gratz, a reafirmat 
necesitatea promovării unei politici 

i de destindere, de încetare a cursei 
aberante a înarmărilor. într-o alo- 

* cuțiune rostită la Viena. el a subli- 
niat că Austria va acționa si în 
viitor pentru consolidarea păcii si 

| destinderii. împotriva oricăror for
me de militarizare a Cosmosului.

CONGRESUL UNIUNII CREȘTIN
I SOCIALE (U.C.S.), formațiune ce 

face parte- din actuala coaliție gu
vernamentală din R.F. Germania, 

| își desfășoară lucrările la Mun- 
chen. Franz-Jozef Strauss — care 

| a prezentat raportul la congres în 
fața celor 984 delegați — a fost

I reales sîmbătă în funcția de pre
ședinte al partidului.

I CONFERINȚA LATINO-AMERI- 
CANA A FEMEILOR PENTRU

I PACE ȘI LIBERTATE si-a înche
iat lucrările la San Jose. în rezo
luția finală, participantele au subli-

■ niat necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internationa-

I le. care să asigure condițiile pen,- 
tru înfăptuirea aspirațiilor de 
progres economic si social ale na

mă sprijinul Adunării Generale fată 
de crearea unor zone denuclearizate 
în diferite părți ale lumii, ca o cale 
de circumscriere, a pericolului nu
clear si de întărire a păcii si secu
rității regionale si internaționale.

Un număr de rezoluții cer accele
rarea negocierilor pentru interzicerea 
armelor chimice, a armelor radio- 
logice. încetarea producției de ma
teriale fisionabile în scopuri milita
re si prohibirea punerii la punct a 
unor noi tipuri de sisteme de arme 
de nimicire in masă.

Un proiect de rezoluție elaborat 
de țările nealiniate, la care Româ
nia a devenit coautoare, cere state
lor cu capacități nucleare să se 
abțină de la activitățile de militari
zare a spațiului cosmic, pentru ca 
acest mediu să fie utilizat exclusiv 
în scopuri pașnice.

Expresie a poziției consecvente și 
ferme a țării noastre în favoarea 
negocierii cu maximă prioritate a 
unor măsuri concrete de oprire a 
cursei înarmărilor nucleare și de 
realizare a dezarmării nucleare, 
România s-a alăturat în calitate de 
coautoare la , marea majoritate a 
rezoluțiilor privind dezarmarea nu
cleară și a votat în favoarea tu
turor documentelor cu această fina
litate. în preocuparea constantă de 
a contribui la oprirea risipei uriașe 
de resurse umane și materiale pe 
care o reprezintă cursa înarmărilor 
și escalada cheltuielilor militare. 
România a inițiat, totodată, două im
portante proiecte de rezoluție, adop
tate la actuala sesiune, la care s-au 
raliat în calitate de coautoare un 
mare număr de state din toate re
giunile lumii, în legătură cu reduce
rea bugetelor militare și consecințe
le economice și sociale profund 
dăunătoare ale cursei înarmărilor.

țiunilor. s-au pronunțat in fa
voarea intensificării luptei pentru 
pace pe continent și în întreaga 
lume.

DESEMNARE. Aiatolahul Aii 
Hossein Montazeri a fost desemnat 
drept viitor conducător al revolu
ției islamice din Iran, a anuntat 
agenția iraniană de presă I.R.N.A. 
Potrivit observatorilor, această de
cizie face ca Aii Hossein Montazeri 
să devină succesorul desemnat al 
aiatolahului Khomeini.

INDIA ȘI BANGLADESH au în
cheiat la Delhi un acord privind 
soluționarea negociată a divergen
telor dintre cele două țări în le
gătură cu folosirea apelor fluviu
lui Gange ’ în' sezonul secetos. în 
virtutea documentului. intitulat 
„Memorandum de înțelegere", o 
echipă comună de experti va sta
bili posibilitățile si condițiile de 
utilizare a rezervelor artificiale de 
apă de la Farakka, din apropierea 
frontierei R. P. Bangladesh.

TRATATIVELE SOVIETO-AME
RICANE cu privire la reluarea le
găturilor aeriene regulate între 
U.R.S.S. și S.U.A. s-au încheiat la 
Moscova. Acordul realizat, preci
zează agenția T.A.S.S.. prevede re
luarea. din aprilie 1986. a zboruri
lor regulate ale Aeroflot-ului și 
companiei nord-americane Pan 
American.

LA CAIRO s-au deschis sîmbă
tă lucrările Conferinței miniștrilor 
africani ai informațiilor. Potrivit 
ordinii de zi. reuniunea își concen
trează atenția asupra problemelor 
privind întărirea cooperării pe acest

BERLIN

Plenara C.C. al P.S.U.C.
BERLIN 23 (Agerpres). — La Ber

lin au luat sfirsit lucrările celei de-a 
Xl-a plenare a C.C. al P.S.U.G.

Comitetul Central a aprobat rapor
tul Biroului Politic si referatul la 
proiectul planului economiei națio
nale ne 1986. Comitetul Central a 
aprobat, de asemenea, proiectele de 
lege cu privire la planul economiei 
naționale ne 1986 si planul bugetului 
de stat ne 1986. care se transmit spre 
dezbatere si aprobare Camerei Popu
lare a R.D.G.

Comitetul Central a dat curs cere
rii tovarășilor Herbert Haeber și 
Konrad Naumann de a fi eliberați 
din motive de sănătate din funcțiile 
de membru al Biroului Politic si 
secretar al C.C.. multumindu-le pen
tru activitatea depusă.

Werner Eberlein. Siegfried Lorenz 
și Gerhard Miiller au fost aleși 
membri supleanti ai Biroului Politic.

Marș în favoarea păcii 
in America Centrală

CIUDAD DE PANAMA 23 (Ager
pres). — Un mars in favoarea păcii 
in America Centrală va porni din 
Ciudad de Panama la 10 decembrie 
și se va încheia in capitala mexicană 
la 22 decembrie, informează agenția 
Prensa Latina. Participanta vor par
curge un traseu prin Panama. Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, 
Guatemala si Mexic, exprimind spri
jinul lor față de lupta popoarelor din 
regiune pentru libertate, precum și 
fată de eforturilS „Grupului de la 
Cohtadora" consacrate soluționării pe 
calea negocierilor a conflictului din 
America Centrală.

plan între țările continentului si 
inițierea de acțiuni în direcția unei 
noi ordini în domeniul informa
țiilor.

CONVORBIRI LA BONN. La 
Bonn s-a desfășurat vineri prima 
rundă de convorbiri între Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F. Germania, si 
Hu Qili. membru al Biroului Poli
tic si al secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez, care efectuează o vizită in 
capitala vest-germană. la invitația 
P.S.D. Au fost discutate probleme 
ale relațiilor dintre P.C.C. si P.S.D. 
si s-a realizat un schimb de păreri 
asupra situației internaționale.

PROGRAM DE GUVERNARE.
După cinci săptămîni de negocieri, 
partidele componente ale coaliției 
de centru-dreaota din Belgia — în
vingătoare în alegerile legislative 
anticipate de la 13 octombrie — au 
convenit asuora programului de 
guvernare. Părțile au hotărît să 
acorde o ..prioritate absolută" poli
ticii de redresare economică, mo
dernizării 'întreprinderilor si redu
cerii deficitului balanței de plăti si 
a somaiului. flagel care afectează 
peste 13 la sută din totalul popu
lației active belgiene.

ACORDURI. Statele membre ale 
Pactului Andin și cele ale Pieței 
comune centroamericane au sem
nat 38 de acorduri comerciale, cu 
prilejul primei reuniuni a acestor 
organizații regionale desfășurate la 
San Jose. Reuniunea din capitala 
costaricană constituie — potrivit 
aprecierii observatorilor — expre
sia interesului crescind al țărilor 
din cele două regiuni de a promova 
schimburile comerciale dintre ele.

FURTUNILE PUTERNICE care 
s-au abătut in ultimele zile asu
pra regiunilor din estul Iugoslaviei 
au provocat pagube materiale eva
luate la peste 300 milioane dinari. 
Viteza vintului a atins 150 kilome
tri pe oră.

Opinia publică din tara noastră, 
alături de cercurile largi ale opiniei 
publice internaționale, a urmărit cu 
atenție și a luat cunoștință cu inte
res de rezultatele întâlnirii de la 
Geneva dintre secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, Mihail 
Gorbaciov, și președintele Statelor 
Unite ale Americii, Ronald Reagan.

După cum se știe. România socia
listă a salutat încă de la început 
ideea unei întâlniri la nivel înalt a 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite, tinînd seama atât de 
rolul și ponderea celor două mari 
puteri pe arena mondială, cît și de 
împrejurările deosebit de complexe 
ale actualității internaționale — ca
racterizată prin încordarea fără pre
cedent, prin gravele pericole la adre
sa păcii determinate de imensele 
acumulări de arme, în special nu
cleare. de riscurile unei conflagrații 
care ar însemna, practic, sfîrșitul 
umanității. Tocmai de aceea, tara 
noastră apreciază că oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare 
este problema fundamentală a epo
cii și, formulînd neobosit iniția
tive și propuneri proprii, a susținut 
totodată și susține orice inițiativă, 
acțiune, sau demers de natură să 
contribuie la reducerea încordării și 
reluarea cursului spre destindere, 
spre asigurarea păcii.

întâlnirea de la Geneva a trezit, 
în mori firesc, un larg ecou inter
național, reprezentanți de frunte ai 
vieții politice si obștești, ’iare si 
posturi de radioteleviziune din nu
meroase țări ale lumii apreciind că 
rezultatele convorbirilor constituie 
„un semn dătător de speranță", „o 
bază pentru încredere" că ete re
flectă „o apropiere între poziții", 
fiind de natură „să impulsioneze ne
gocierile în domeniul limitării înar
mărilor".

Este, desigur, greu să se facă 
acum o apreciere globală a rezulta
telor întâlnirii, dar însăși organiza
rea ei constituie un fapt pozitiv, 
arată că există disponibilitate spre 
dialog, spre soluționarea pe calea 
tratativelor a gravelor probleme 
care s-au acumulat în viata interna
țională. Se cuvine, astfel, relevat că în 
Declarația comună a întîlnirii. cît și în 
declarațiile făcute de cei doi condu
cători. s-a evidențiat utilitatea schim
bului de vederi care a avut loc, s-au 
conturat domenii de acord si s-a 

exprimat voința de a se acționa în 
comun pentru a se evita riscul unui 
conflict militar, pentru a se preîn
tâmpina cursa înarmărilor în spațiul 
cosmic și a-i pune capăt pe Pămînt, 
pentru a se limita si reduce armele 
nucleare. In acest sens, se cuvine 
apreciat faptul că întâlnirea de la Ge
neva a deschis perspectiva continuă
rii discuțiilor, fiind pozitivă consem
narea dorinței părților de a păstra și 
dezvolta contactele și a găsi rezolvări 
problemelor încrederii și securității. 
Este, de asemenea, de relevat fap-

DUPĂ iNCHEIEREA jNTÎLNIRII SOVIETO-AMERICANE LA NIVEL ÎNALT 

Cerința esențială: continuarea tratativelor, intensificarea acțiunii 
popoarelor pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru dezarmare și pace

tul că în Declarația comună, 
subliniindu-se răspunderea ce revi
ne U.R.S.S. și S.U.A. pentru menți
nerea păcii, se recunoaște că un 
război nuclear nu trebuie să fie 
niciodată dezlănțuit, că este necesar 
să se preîntâmpine orice conflict, 
nuclear sau convențional, între cele 
două țări, deoarece un asemenea con
flict ar putea avea consecințe catas
trofale, menționîndu-se, totodată, că 
nici una din părți nu va căuta să 
obțină superioritatea militară.

Se știe că desfășurarea și rezulta
tele convorbirilor sovieto-americane 
au format obiectul recentei întâlniri 
de la Praga a conducătorilor state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia. în acest cadru, evidențiind 
însemnătatea convorbirilor de la Ge
neva și apreciind că discuțiile des
chise, directe care au avut loc în 
cursul intîlnirii au fost necesare, iar 
rezultatele acestora utile. con
ducătorii statelor participante la 
Tratatul de lă Varșovia au sub
liniat că s-au creat astfel po

sibilități mai favorabile pentru în
sănătoșirea situației internaționale, 
pentru revenirea la destindere.

„Considerăm că după întâlnirea 
dintre conducătorii Uniunii Sovietice 
si Statelor Unite de la Geneva, care 
a deschis calea continuării negocie
rilor. se impune — arăta recent to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
să intensificăm activitatea pentru în
făptuirea dezarmării, pentru solutio
narea tuturor problemelor dintre sta
te pe calea tratativelor, pentru o 
lume a păcii".

Indiscutabil, este deosebit de util 
și important faptul că, după o pe
rioadă de încordare, cele două sta
te care dețin cvasitotalitatea ar
melor nucleare au putut discu
ta deschis, într-o atmosferă de lu
cru, în care, potrivit declarațiilor 
oficiale, problemele au fost abordate 
în mod sincer și cu spirit de res
ponsabilitate. Prezintă o însemnătate 
deosebită afirmarea în cadrul întîl
nirii de la Geneva a dorinței de a se 
realiza cît mai grabnic un progres, 
în special în problemele în care exis
tă puncte de convergentă, inclusiv 
aplicarea corespunzătoare a princi
piului reducerii cu 50 la sută a ar
mamentelor nucleare ale S.U.A. și 
U.R.S.S., precum și ideea unui acord 
interimar privind rachetele cu rază 
medie de acțiune în Europa.

Potrivit declarațiilor publice ale 
celor doi conducători, dialogul de la 
Geneva a permis o mâi bună înțe
legere reciprocă a pozițiilor. Măsurile 

concrete privind colaborarea bilate
rală în diferite domenii au o deose
bită însemnătate, avind în vedere 
că eforturile pentru îmbunătățirea 
relațiilor sovieto-americane se în
scriu în contextul eforturilor gene
rale pentru îmbunătățirea climatu
lui politic general, pentru pace și 
destindere.

Recunoscîndu-se deosebirile dintre 
sistemele politice ale celor două țări 
și persistența unor serioase diver
gențe in probleme de principiu, s-a 

încercat cu seriozitate depășirea 
dezacordurilor, ceea ce arată că dia
logul, tratativele și nu calea con
fruntării reprezintă soluția așteptată 
de popoare, de forțele păcii.

Fără îndoială, se poate spune că 
oricît de mare ar fi distanta dintre 
punctele de vedere, oricît de pro
funde deosebirile de poziții in pro
blemele discutate, oricît de înde
lungată s-ar contura calea negocie
rilor ulterioare, această cale este 
infinit preferabilă căii militare și 
politicii de forță. De altfel, reiese 
că in cursul convorbirilor s-a relevat 
importanta unui dialog permanent, 
sistematic, inclusiv prin schimburi 
de vizite la nivel înalt.

Evidențiind interesul comun al 
ambelor părți și al întregii omeniri 
de a se apăra pacea și relevînd ne
cesitatea accelerării tratativelor 
în vederea dezarmării pe Pămînt 
și în Cosmos, se poate spune că la 
întîlnirea de la Geneva, deși nu s-a 
reușit să se soluționeze problemele 

concrete ale limitării și reducerii 
înarmărilor, au fost jalonate perspec
tive de acțiune ulterioară spre re
zolvarea unor asemenea probleme 
acute ale contemporaneității, că s-a 
făcut un început bun — care trebuie 
consolidat ferm, amplificat si dez
voltat. Desigur, este greu să se spună 
că rezultatele întâlnirii răspund întru 
totul speranțelor și așteptărilor po
poarelor. care doresc cu ardoare să 
se treacă' cît mai curînd la mă
suri concrete și eficiente pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pen- 

tru dezarmare, pentru evitarea 
unei catastrofe nucleare. în această 
direcție se cer acum a fi concentra
te toate eforturile, urmărindu-se ca 
înțelegerile de principiu să se traducă 
în acțiuni practice, depunîndu-se 
strădanii comune neobosite, stăruitoa
re si tenace. Este nevoie 'ca. în conti
nuare. să se manifeste inițiativă, pc- 
zitii constructive pentru realizarea 
unor progrese reale în domeniul re
ducerii si încetării cursei înarmări
lor. pentru solutionarea, in conformi
tate cu interesele si aspirațiile gene
rale ale popoarelor, a gravelor pro
bleme din lumea contemporană.

Fjrește, la aceste eforturi sînt 
chemate să-și aducă contribuția toa
te statele și popoarele, toate for
țele iubitoare de pace. Prin impli
cațiile și amploarea lor. problemele 
discutate in cadrul intîlnirii de la 
Geneva interesează în cel mai inalt 
grad toate statele, fără deosebire de 
mărime, orînduire sau situare geo
grafică. avind în vedere că este în 
joc însăși supraviețuirea civilizației 

umane. Tocmai de Ia această premi
să pornește tara noastră, care con
sideră că toate țările europene si. in 
general, toate statele lumii trebuie 
să contribuie la dezbaterea și solu
tionarea problemelor dezarmării, pă
cii si securității internaționale. în 
acest sens, este necesar să’ fie in
tensificate acțiunile politice, să fie 
mobilizate și mai intens opinia pu
blică de pretutindeni, toate po
poarele pentru a se merge îna
inte cu toată hotărirea pe calea 
dezarmării și a păcii. Este de aștep
tat și, totodată, necesar să se inten
sifice activitatea în forurile inter
naționale, de la Stockholm, Geneva 
și Viena, unde se dezbat problemele 
dezarmării și securității in Europa 
și in lume, să se imprime lucrărilor 
acestora un caracter cit mai eficient.

în mod deosebit se cuvine reliefat 
rolul statelor ce fac parte din 
cele două blocuri militare — N.A.T.O 
si Tratatul de la Varșovia — care 
trebuie să aibă initiative, să se în
tâlnească. să discute si să con
tribuie efectiv la obținerea de pro
grese reale pe calea întăririi încrede
rii și colaborării, a realizării înțele
gerilor necesare, de natură a croi 
drum dezarmării, securității și păcii 
în Europa și în întreaga lume.

Problemele păcii si dezarmării, ale 
înlăturării’ primejdiei nucleare si 
opririi militarizării Cosmosului con
stituie probleme de primordială în
semnătate pentru toate popoarele. De 
aceea, orice pas în această direcție 
ar fi primit cu profundă și unanimă 
satisfacție și sprijinit de popoarele 
de pretutindeni. în această lumină, 
salutând rezultatele întîlnirii Ia nivel 
înalt sovieto-americane de la Ge
neva. opinia publică din tara noas
tră își exprimă încrederea că, prin 
lărgirea, consolidarea și continuarea 
începutului bun realizat, se va avan
sa treptaț. dar continuu, sore marele 
țel al tuturor popoarelor : pacea, 
dezarmarea, securitatea. Este con
vingerea fermă a țării noastre, 
a poporului român că, prin ac
țiunea hotărîtă a tuturor țărilor și 
popoarelor, se vor putea obține pro
grese reale pe calea opririi cursei 
înarmărilor si înfăptuirii dezarmă
rii. a realizării dezideratului vital al 
omenirii de a trăi într-o lume fără 
arm» si fără războaie, a nW| si con
lucrării pașnice între națiuni.

Romulus CĂPLESCU

ORIENTUL MIJLOCIU
© Noi ciocniri în Liban ® Con

tacte politico-diplomatice
BEIRUT 23 (Agerpres). — în pofi

da unui acord de încetare a focului 
intervenit in seara precedentă, vineri 
s-au înregistrat noi lupte între mi
lițiile șiite și druze in partea de vest 
a Beirutului. Ciocnirile violente re- 
izbucnite in cursul dimineții într-o 
serie de cartiere s-au intensificat 
ulterior, antrenind arme de toate ca
librele, tancuri și mortiere. Blinda
tele au intrat în acțiune, mai ales 
pe malul mării și in cartierul Bar
bour. Sectoarele din centrul reziden
țial al orașului au fost supuse bom
bardamentelor cu mortiere. Mai 
multe obuze au atins zona comercia
lă Hamra, iar asupra cartierului Ras 
Beirut au explodat cinci obuze pe 
minut. Mai multe clădiri au fost in
cendiate. 45 de persoane au fost 
ucise și 200 au fost rănite în ulti
mele zile.

Agenția France Presse relatează, de 
asemenea, despre recrudescența ră
pirilor de persoane civile, semnalate 
în sudul Beirutului și in regiunile 
de munte Chouf și Aley.

în sudul Libanului au avut loc noi 
ciocniri intre forțele libaneze de re
zistență împotriva ocupației israelie- 
ne și milițiile așa-zisei Armate a Su
dului Libanului, creată și finanțată 
de Israel. Militiile-marionetă au 
bombardat cu artilerie mai multe 
sate locuite de șiiți de la limita 
„zonei de securitate".

Pe de altă parte, avioane de luptă 
israeliene au efectuat zboruri de re
cunoaștere deasupra teritoriului Li
banului.

SANAA 23 (Agerpres). — Pre
ședintele R.A. Yemen. Aii Abdullah 
Saleh, a avut convorbiri cu regele 
Hussein al Iordaniei, aflat in vizită 
la Sanaa. Discuțiile au fost axate 
asupra situației pe plan arab si a 
unor probleme de interes comun.

într-o declarație citată de agenția 
KUNA, regele Hussein a subliniat 
necesitatea realizării unității țărilor 
arabe. El s-a pronunțat în favoarea 
convocării conferinței arabe la nivel 
înalt planificate pentru a se putea 
depăși actuala situație de paralizie.
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