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RĂSPUNDEREA PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA ilANUUUI 

- răspundere pentru dezvoltarea 
și progresul multilateral ai patriei

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

HA OHCIAIA DE PRIETENIE A PREȘEDINTELUI SUPREM

SOSIREA 1N capitala
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
marți, 13 octombrie, a sosit la 
București președintele Consiliu
lui Suprem al Republicii Sudan, 
EI Sayed Ahmed El Mirghani, 
care efectuează o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-sudanez reprezintă un 
moment de deosebită însemnă
tate pentru cele două țări, un 
moment de o profundă semni
ficație politică în planul raportu
rilor de prietenie, al cauzei comu
ne a păcii și înțelegerii interna
ționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete sudanez s-a desfășurat pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și El Sayed Ahmed El Mirghani, 
încadrate de drapelele României 
și Sudanului. Pe mari pancarte 
erau înscrise urări de bun venit 
pe pămîntul României, precum și 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
sudaneze.

La ora 12, aeronava cu care a 
călătorit șeful statului sudanez a 
aterizat.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a întîmpinat cu căldură pe pre
ședintele El Sayed Ahmed El 
Mirghani, pe ceilalți oaspeți. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns mîini- 
le cu prietenie.

Garda militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. Au 
fost intonate imnurile de stat ale 
Republicii Sudan și Republicii 
Socialiste România, în timp ce, în 
semn de salut, au fost trase 21 
de salve de artilerie.

Ahmed 
revistă

salutat

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele El Sayed 
El Mirghani au trecut în 
garda de onoare.

Oaspetele sudanez a
apoi persoanele oficiale române 
prezente la ceremonia sosirii. 
Erau de față membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
generali, alte persoane oficiale.

Era prezent însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al României 
la Khartum. Au fost de față am
basadorul Sudanului Ia Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și El Sayed Ahmed El Mirghani 
buchete de flori.

în încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au primit defi
larea gărzii de onoare.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală, aflați pe aero
port, au făcut președinților 
Nicolae Ceaușescu și El Sayed 
Ahmed El Mirghani o caldă ma
nifestare de stimă și prețuire, 
dînd expresie satisfacției față de 
vizita șefului statului sudanez în 
țara noastră, încrederii că aceas
ta va deschide noi perspective 
relațiilor de cooperare statorni
cite între cele două țări și po
poare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele El Sayed Ahmed 
El Mirghani au răspuns cu pri
etenie uralelor și ovațiilor celor 
prezenți.

La reședința rezervată înaltu
lui oaspete, cei doi șefi de stat 
s-au întreținut într-o atmosferă 
cordială.

SAVER

• .

începerea convorbirilor oficiale

I

La Palatul Consiliului de Stat, 
au început, marți, convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
președintele Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan, El Sayed Ahmed 
El Mirghani.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu căldură vizita în țara 
noastră a președintelui Consiliului 
Suprem al Republicii Sudan și a 
exprimat convingerea că aceasta 
va marca un moment important 
în dezvoltarea raporturilor de 
prietenie 
România

raporturilor
și colaborare dintre 

și Sudan.

DINEU OFICIAU OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI El SAYED AHMED El MIRGHANI
l

Președintele El Sayed Ahmed El 
Mirghani a mulțumit pentru invi
tația de a vizita România, pen
tru calda ospitalitate cu care a 
fost întîmpinat, manifestîndu-și, 
totodată, încrederea că schimbul 
de păreri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, înțelegerile și 
hotărîrile ce vor fi adoptate vor 
contribui la extinderea cooperării 
româno-sudaneze, atît pe plan bi
lateral, cît și în sfera vieții inter
naționale.

Sub semnul 
de a se întări 
și colaborarea 
Sudan, cei doi 
început prima 
rilor oficiale.

în cadrul convorbirilor s-a pro
cedat la o informare reciprocă 
privind preocupările celor două 
țări în direcția dezvoltării econo- 
mico-sociale. a asigurării pro
gresului și bunăstării popoarelor 
român și sudanez.

Relevîndu-se evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele două țări, s-a 
apreciat că există condiții favora
bile pentru lărgirea și întărirea 
acestor raporturi, pe baza princi
piilor deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suve-

dorinței reciproce 
continuu prietenia 
dintre România și 
șefi de stat au 

rundă a convorbi-

Cuvintarea secretarului general al 
partidului la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. — analiză profundă, exi
gentă a stadiului realizării planului 
de dezvoltare economico-socială, a 
măsurilor’ ce se impun pentru recu
perarea unor rămîneri in urmă, pen
tru înfăptuirea integrală a mobiliza
toarelor programe adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului — 
propune atenției o problemă de 
maximă însemnătate pentru etapa 
actuală de construcție socialistă : 
răspunderea comuniștilor in înfăp
tuirea exemplară a politicii partidu
lui, a sarcinilor ce le revin la fie
care loc de muncă. Așa cum arăta, 
in acest sens. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Problemele noi, 
complexe, care se pun in fata noas
tră, cer un spirit nou de muncă, un 
spirit de disciplină și ordine, o mare 
răspundere revoluționară pentru a 
putea să asiguram mersul ferm îna
inte spre comunism. întărirea con
tinuă a patriei, a independenței și 
suveranității sale".

Sint multe dovezi care ilustrează 
răspunderea cu care acționează or
ganele și organizațiile de partid, co
muniștii, ceilalți oameni ai muncii : 
zeci și zeci de uzine și întreprinderi 
și-au îndeplinit planul la toți indi
catorii, suplimentindu-și considerabil 
exportul ; chiar in condițiile deose
bite de anul acesta, o serie întreagă 
de unități agricole au realizat pro
ducții considerabil mai mari decit a- 
nul trecut, ceea ce atestă că s-a 
muncit cu deosebită abnegație, res- 
pectîndu-se și aplicindu-se riguros 
cele mai noi cuceriri ale științei. Re
zultate remarcabile s-au obținut și in 
domeniul construcțiilor, cercetării, 
învățămintului, toate acestea invede- 
rind realitatea că politica partidului 
nostru călăuzește activitatea milioa
nelor de oameni ai muncii, mobili- 
zîndu-le energiile, stimulindu-le ca
pacitatea in înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XIII-lea. Putem fi in
tr-adevăr mindri de marile realizări 
dobindite în epoca de glorioasă isto
rie revoluționară deschisă de Con
gresul al IX-lea. cărora li se adaugă 
victoriile și izbinzile din perioada 
care a trecut din acest cincinal. Ele 
adaugă noi frumuseți chipului scump 
al patriei, vorbind in timp despre 
hotărirea poporului român de a-și 
făuri, sub conducerea comuniștilor, 
un nou destin, o nouă viață, o nouă 
condiție de existență.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., in 
activitatea de înfăptuire a planului 
pe acest an se manifestă o serie de 
rămîneri in urmă și nerealizări care 
determină greutăți și dereglări se
rioase in bunul mers al economiei. 
Planul este chintesența dezvoltării 
noastre actuale. El rezumă și con
centrează politica partidului de dez
voltare armonioasă, multilaterală a 
patriei. De aceea, înfăptuirea lui 
exemplară constituie principala con
tribuție la dezvoltarea social-econo- 
mică, la progresul multilateral al 
patriei.

Activitatea de înfăptuire a planu
lui implică nu numai aprovizionare 
tehnico-materială, mașini și utilaje, 
materii prime și energie. în spatele 
realizărilor sau. dimpotrivă, al ne- 
realizărilor se află întotdeauna oa
menii. organizarea muncii, fermita
tea hotărîrii lor de a învinge orice 
greutăți pentru a' asigura mersul 
înainte al activității. Se poate, de 
aceea, spune că stadiul realizării 
planului reprezintă adevărata oglin
dă a muncii colectivelor, un barome
tru foarte exact al inițiativei și al 
răspunderii în muncă, al preocupării 
de a soluționa problemele care apar. 
Tocmai de aceea, aprecierile secreta
rului general al partidului referitoa
re la înfăptuirea planului constituie 
implicit aprecieri privind răspunde

rea cu care acționează organele și 
organizațiile de partid, necesitates 
întăririi ordinii și disciplinei, a preo
cupării pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor concrete.

în spiritul aprecierilor din cuvin- 
tare, organele și organizațiile de 
partid trebuie să se preocupe ma 
îndeaproape de creșterea răspunderi 
colectivelor din unități pentru pro 
pria activitate ca parte component! 
organică a economiei naționale. Eco
nomia națională este un tot unitar 
o structură complexă. în cazul unoi 
nerealizări, cum sint cele din dome
niul energiei, investițiilor, chimiei 
metalurgiei, efectul nu poate fi limi
tat doar la perimetrul unității sat 
domeniului respectiv. Intervine < 
reacție in lanț, care amplifică du 
mai multe ori valoarea nerealizării 
generează serioase dereglări. Econo
mia contează pe o anumită produc
ție pe care o așteaptă in structuri 
și la termenele planificate. în căzu 
neîndeplinirii planului se produi 
perturbații in întreaga structură, e- 
fectele economice și sociale sint mul 
mai mari, mai greu de controlat.

Iată de ce înfăptuirea integrală < 
sarcinilor de plan trebuie să concen
treze toată energia comuniștilor, < 
tuturor oamenilor muncii, să repre 
zinte obiectivul care să pună în miș
care inițiativa oamenilor, capacitate; 
lor de a soluționa problemele, forț; 
de a Învinge greutățile ce pot apă 
rea. Cind este vorba d’e cifra de plan 
nu pot li admise justificări ; nici ce 
puțin autocritica nu poate fi de man 
folos. Esențial este să se facă totu 
pentru Îndeplinirea planului, iar ase 
menea examene critice și autocritici 
ale propriei munci să aibă loc pen 
tru a pregăti îndeplinirea exemplar; 
a sarcinilor, și nu pentru a justific; 
o serie de nerealizări. Măsura unic; 
și unitară a răspunderii comuniști 
este înfăptuirea integrală a planului 
și fiecare organizație de partid tre 
buie să-și evalueze propria activitati 
prin prisma acestui criteriu unitar 
al contribuției practice la dezvolta 
rea generală a patriei, la progresu 
ei multilateral. Nu există și nu po 
exista derogări de la acest criteriu 
Orice alt aspect poate fi luat în con 
siderare numai dacă această indato 
rire a fost dusă Ia îndeplinire, nu 
mai dacă pe frontul principal a 
muncii — cel al realizării sarcinilo 
concrete, de plan — totul s-a înfăp 
tuit întocmai.

Mai ales că orice nerealizare si 
întoarce după un timp chiar impo 
triva celui ce a muncit necorespun 
zător, încărcată însă cu nota de plat; 
reprezentată de perturbațiile și greu 
tățile generate pe circuitul econo 
miei. Așa cum se relevă in cuvin 
tare, unitățile constructoare de ma 
șini nelivrind la timp utilajele nece 
sare industriei miniere au contribui 
implicit la nerealizarea cifrelor d< 
plan in domeniul extracției de car 
bune, apoi in cel al energiei, pentru 
ca, in final, ele însele să resimt; 
acest efect pe care practic l-au ge 
nerat.

O preocupare de prim-ordin a or 
ganelor și organizațiilor de partiu 
trebuie să o constituie realizare; 
producției la nivelul de eficienț 
pre.văzut și in toată structura sorti 
mentală stabilită. Se crede uneori c; 
dacă s-a realizat producția in pro 
porție de 80 la sută e mulțumitor 
iar dacă s-a atins nivelul de 90 1; 
sută este mai bine. Așa cum sint ca 
dre care împărtășesc opinia că dac; 
depășesc producția la un sortiment 
aceasta ar putea compensa nereali 
zările din alte domenii. Nu, planu 
trebuie înfăptuit integral, pentru c; 
toate reperele sint necesare și eco 
nomia, societatea contează pe toate 
Din acest punct de vedere nu po 
exista departajări. Este, fără îndoială

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Republicii So
cialiste România. tovarășul 
Nicolae Cegușescu, a oferit, marți, 
un dineu oficial in onoarea pre
ședintelui Consiliului. Suprem al Re
publicii Sudan. El Sayed Ahmed El

deMirghani, la Palatul Consiliului 
Stat. '

La dineu au participat membri
.membri supleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
secretari ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai

și'

P.C.R.. 
membri 
guver

nului. conducători ai unor instituții 
centrale.

Au luat parte persoanele oficiale 
care-1 însoțesc pe președintele su
danez în vizita in tara noastră.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele El Sayed Ahmed El 
Mirghani au- rostit toasturi, urmărite 
cu viu interes.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Sudan și Republicii 
Socialiste România. .

TOASTUL PREȘEDINTELUI L-

NICOLAE CEAUSESCU

• întreaga recoltă — strînsă și pusă 
la adăpost fără întîrziere!

• Organele și organizațiile de partid 
— ferm angajate în realizarea 
planului

în pagina a ll-a

Stimate domnule președinte 
al Consiliului Suprem al Repu
blicii Sudan,

Stimați oaspeți din Republi
ca Sudan,

Tovarăși și prieteni,
îmi face o deosebită plăcere să 

vă salut ca oaspeți ai României 
socialiste și să vă adresez, și în 
acest cadru, dumneavoastră, dom
nule președinte, și colaboratorilor 
care vă însoțesc o călduroasă 
urare de bun venit în țara noastră.

Vizita pe care o faceți în Româ
nia constituie o expresie a relații
lor de prietenie și colaborare din
tre țările noastre — întemeiate pe 
deplină egalitate, stimă și respect 
reciproc — a dorinței comune de a 
le conferi noi perspective de dez
voltare. Dorim ca, în cursul vizitei, 
al convorbirilor pe care le-am 
început astăzi, să ajungem la înțe
legeri care să ducă la întărirea și 
dezvoltarea și mai puternică a 
colaborării și conlucrării reciproc 
avantajoase, îndeosebi pe plan 
economic, tehnico-științific, Cultu
ral și în alte domenii de interes 
comun. Considerăm că aceasta 
corespunde pe deplin intereselor 
și aspirațiilor de progres și dez
voltare independentă ale țărilor și 
popoarelor noastre și, totodată, 
reprezintă o contribuție de seamă 
la cauza păcii și colaborării in
ternaționale.

Cunoaștem eforturile pe care 
poporul dumneavoastră le depune 
pe calea dezvoltării sale eco- 
nomico-sociale independente — și 
vă urăm realizări tot mai însem
nate pe acest drum.

Vizita dumneavoastră vă dă po
sibilitatea de a cunoaște nemijlo
cit viața și preocupările României 
socialiste,. realizările pe care le-a 
obținut în anii construcției noii o- 
rinduiri. Poporul român se află as
tăzi angajat într-un vast efort 
constructiv pentru înfăptuirea o- 
biectivelor actualului cincinal, care 
vor asigura trecerea țării noastre 
într-un stadiu nou, superior, de 
dezvoltare — cel de țară socialis
tă mediu dezvoltată — o nouă ca
litate a muncii și vieții întregii na
țiuni. Punem un accent deosebit pe 
dezvoltarea intensivă și moderni
zarea industriei, agriculturii, a ce
lorlalte ramuri ale economiei na
ționale, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii mo
derne. Acordăm, în același timp, 
o mare atenție dezvoltării demo
crației socialiste, lărgirii și per
fecționării cadrului democratic de 
participare nemijlocită a oameni
lor muncii la conducerea tuturor 
sectoarelor vieții economice și so
ciale, a întregii societăți. în în
treaga noastră activitate pornim 
permanent de Ia principiul funda
mental că socialismul se constru
iește cu poporul și pentru popor !

Desfășurăm, totodată, o largă ac
tivitate internațională, conștienți 
că numai în condiții de pace și 
colaborare poporul român — ca, 
de altfel, toate popoarele lumii — 
își va putea realiza planurile și 
programele sale de dezvoltare e- 
conomico-socială liberă și indepen
dentă.

Situația internațională se men
ține deosebit de complexă și gra-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimate domnule președinte 
Nicolae Ceaușescu,

Secretar general al Partidu
lui Comunist Român,

Președintele Republicii So- • 
cialiste România,

I
Permiteți-mi, domnule ' pre

ședinte, să vă exprim adânca mul- * 
țumire și recunoștință pentru in
vitația amabilă pe care mi-ați 
adresat-o de a vizita Republica 
Socialistă România și pentru căl
dura cu care am fost, primiți, atit 
eu. cît și delegația care mă înso
țește.

îmi este plăcut să vă adresez un 
cald salut în numele poporului 
țării mele, împreună cu cele ma' 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres poporului 
român prieten sub conducerea 
dumneavoastră înțeleaptă.

Sudanul urmărește, cu apreciere 
și admirație, realizările uriașe ob
ținute de poporul român în do
meniile politic, economic și social 
din ultimele patru decenii. Aceste 
realizări confirmă pe deplin jus
tețea drumului pe care l-ați ales 
pentru realizarea unei creșteri 
economice intensive, a bunăstăr;: 
poporului, pentru pace și secu
ritate pe plan internațional.

Pornind de la politica sa de în
tărire și dezvoltare a raporturilor 
frățești cu popoarele lumii, Suda
nul acționează pentru dezvoltarea 
relațiilor cu Republica Socialistă 
România, pentru amplificarea co
operării economice, științifice, cul
turale și tehnice.

Relevînd hotărîrea de a dezvolta 
în continuare conlucrarea pe mul
tiple planuri între cele două țâri, 
cooperarea bilaterală, vorbitorul a 
exprimat încrederea că această vi
zită constituie un pas pozitiv pe 
calea consolidării relațiilor bilate
rale, în interesul ambelor popoa
re. al păcii și înțelegerii interna
ționale.

După ce s-a referit la evenimen
tele politice care s-au produs în 
Sudan, din aprilie 1985, vorbitorul 
a subliniat că țara sa a reușit în 
prezent să-și făurească instituțiile 
politice ce reflectă noua sa înfă
țișare și a început să elaboreze un 
plan global de dezvoltare â econo
miei naționale care să servească 
unor scopuri sociale echitabile. 
Atașamentul nostru la democrație 
corespunde hotărîrii de a soluționa 
în mod pașnic toate problemele, și 
în primul rînd problema sudului 
țării. în acest cadru, conducerea 
actuală din Sudan a deschis larg 
porțile în scopul ajungerii la o 
soluție pașnică, la organizarea 
unei conferințe constituționale 
care să reprezinte o adunare na
țională a tuturor forțelor politice 
sudaneze pentru dezbaterea pro
blemelor actuale ale țării și pen
tru ajungerea la formule accepta
bile pentru toți în vederea solu
ționării acestor probleme.

Abordjnd apoi problemele vie
ții internaționale, vorbitorul a re
levat interesul țării sale pentru 
eforturile neobosite și inițiativele 
președintelui României de soluțio
nare a conflictului din Orientul

(Continuare in pag. a Hl-a)
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~ Întreagă recoltă URGENTAȚI CULESUL PORUMBULUI!

- STRÎNSĂ Șl PUSĂ LA ADĂPOST

COVASNA

Graficele de recoltare 
, — respectate riguros

La C.A.P. Brateș — una din uni
tățile etalon ale județului Covasna, 
unde și in acest an s-a lucrat mult 
și bine pentru obținerea unor recol
te cit mai mari — culesul cartofilor 
de pe cele 370 de hectare practic s-a 
terminat. Din inițiativa conducerii 
cooperativei agricole de producție, ca 
în toate unitățile din județ, in zile
le premergătoare recoltării sfeclei de 
zahăr s-a acționat intens pentru ca 
in pămint să nu mai rămină nici un 
cartof. Acum, la ordinea zilei este 
urgentarea recoltării sfeclei de za
hăr. Cum se acționează in acest 
scop ?

— întreaga campanie de recoltare 
a sfeclei de zahăr se desfășoară pe 
baza unui program bine întocmit, in 
care se prevăd atiț obligațiile noas
tre față de unitatea prelucrătoare, cit 
și îndatoririle acesteia față de pro
ducător — ne spune inginerul Ti- 
beriu Bagoly, președintele unității. 
La nivelul suprafeței pe care o cul
tivăm cu sfeclă s-ar înregistra o 
pierdere însemnată dacă nu am res
pecta tehnologiile de recoltare. Iată 
de ce, in condițiile lipsei prelungi
te a precipitațiilor din acest an, nu 
ne poate fi indiferentă calitatea re
coltării, pentru a evita orice pier
dere pe cele 110 hectare rămase în 
cultură. Vreau să precizez că orga
nizarea muncii in acord global pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
sfeclă a adus mari avantaje coope
rativei și. implicit, membrilor coope
ratori, prin însuși faptul că s-a a- 
cordat cea mai mare atenție între
ținerii culturii, ceea ce a permis să 
obținem o recoltă mulțumitoare și in 
condițiile acestui an mai puțin fa
vorabil.

Respectînd cu strictețe graficele de 
livrare stabilite de unitatea prelu
crătoare — Fabrica de zahăr din 
Bod — cooperativa din Brateș re
coltează și transportă operativ la 
baza de recepție întreaga cantitate 
stabilită. Concentrînd forțe numeroa
se la încărcat, mijloacele de trans-

VÎLCEA

Organizare diferită,
rezultate

' ' eu.froî sn ... 1
Din multitudinea lucrărilor priori

tare ale actualei campanii agricole, 
o atenție sporită se acordă în județul 
Vilcea recoltării, transportului și de
pozitării grabnice si fără pierderi a 
porumbului. De altfel, ieri dimineață 
mai erau de strins roadele doar de 
pe 5 la sută din suprafața cultivată, 
ceea ce înseamnă că. la viteza pro
gramată si realizată în ultimul timp, 
această lucrare poate si trebuie să 
fie terminătă în mai puțin de 2 zile.

Pe baza recomandărilor comanda
mentului județean al agriculturii, toți 
factorii do răspundere din cadrul 
consiliilor populare si al unităților 
agricole au fost repartizați pe ferme; 
chiar pe echipe, acolo unde a fost 
nevoie, răspunzind de întreaga acti
vitate. de la recoltare la eliberarea 
terenurilor de coceni, precum si de 
mobilizarea si organizarea forțelor 
mecanice și manuale.

Cum se acționează concret pentru 
ca porumbul să aiungă cît mai re
pede in hambare ? Un răspuns eloc
vent la această întrebare l-am aflat 
din investigația efectuată in mai 
multe cooperative agricole din con
siliul unic Băbeni.

— O zi în urmă a plouat — ne 
spunea primarul comunei Băbeni. 
Gheorghe Răban. pe care l-am găsit 
in mijlocul celor aproape 300 de 

port asigurate siht folosite cu ma
ximum de randament, timpul de 
staționare a acestora in cimp fiind 
redus substanțial. Acum se urmă
rește ca și această lucrare să se ter
mine în timpul cel mai scurt. Este 
un lucru bine știut că de-acum în
colo sfecla nu mai crește în greu
tate. ci. dimpotrivă, prin dezhidra- 
tare. zilnic scad cantitățile recolta-' 
te. ceea ce înseamnă pagubă pen
tru unitatea producătoare. De aceea 
se are in vedere ca întreaga can
titate recoltată, în ziua respectivă, să 
fie și transportată la bazele de pre
luare, iar pentru ca această ope
rațiune să fie cit mai rentabilă, co
operativa folosește în exclusivitate a- 
telajele pentru transportul sfeclei de 
zahăr. Cooperativa dispune de 50 de 
atelaje, iar pentru deplina lor fo
losire s-a stabilit un grafic de trans
port al acestora, prin care se pre
vede efectuarea a cel puțin trei-pa- 
tru curse pe zi.

— Spre deosebire de anii trecuți — 
ne spune in continuare interlocuto
rul nostru — în acest an nu vom 
mai folosi operațiunea de decoleta- 
re a sfeclei prin care se pierdea o 
mare cantitate din rădăcină, ceea ce 
însemna o .apreciabilă pagubă, în 
primul rind pentru membrii coope
ratori. De data aceasta, după dis
locarea mecanică a sfeclei, se face 
curățatul ei de pămînt, după care se 
înlătură părțile verzi — frunzele și 
mugurii. Ținînd seama de tempera
turile scăzute ce se înregistrează în 
timpul nopții și dimineața. ’ ne-am 
organizat in așa fel activitatea ca 
întreaga cantitate de sfeclă de pe 
cele 110 hectare să fie recoltată in 
cel mai scurt timp. Zilnic, întreaga 
cantitate de sfeclă adunată este 
transportată la bazele de recepție, in
cit pe timp de noapte să nu ră
mină nici o tonă de sfeclă in cîmp.

Constantin TIMARU
corespondentul „Scinteii”

diferite
cooperatori în lunca Oltului — dar, 
după cum vedeți.' nu ne. împiedică 
să stringem recolta. Pină luni cel 
mai tîrziu întreaga producție va fi 
pusă la adăpost de pe ultimele 90 
hectare cite mai avem de recoltat.

Străbătind satul Geamăna al co
munei Drăgoesti întilnim zeci de 
oameni, bărbați si femei, deși incă 
nu s-a luminat de ziuă.

— Vin de la tăiatul cocenilor — ne 
informează tovarășul Ion Stăvaru, 
vicepreședintele consiliului popular. 
La lumina lunii s-a putut lucra foar
te bine. După ce merg acasă să dea 
mîncare la păsări, toți vor fi pre- 
zenți în cimp. la strînsul și trans-, 
portul porumbului.

Faptele, pe care aveam să le notăm 
citeva ore mai tîrziu au confirmat 
spusele însoțitorului nostru. Peste 
400 membri cooperatori se aflau in 
lanuri, cele 28 atelaje. 2 autocamioa
ne si tractorul cu două remorci abia 
reușind să preia porumbul adunat 
în grămezi de o parte și de alta a 
parcelei.

Următorul popas l-am făcut Ia con
siliul popular al comunei Ionesti, 
unde, in afara unui om de serviciu, 
n-am găsit pe nimeni. Aflăm că pri
marul Gheorghe Ceaușu s-a oprit 
direct la ferma nr. 2. unde au venit 
în ajutorul celor 150 membri coope-

La Fabrica de zahăr Fundulea, județul Călărași
Foto : I. Herțeg

ratori aproape 200 oameni ai muncii 
de la întreprinderile comerciale de 
stat de legume si fructe si mărfuri 
industriale, uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești si din 
alte unități economice ale municipiu
lui Rimnicu Vilcea.

— Deși n-am avut decît 451 hec
tare cu porumb — ne spune prima
rul. pe care l-am găsit.'într-adevăr. 
într-unul din lanurile fermei de la 
Mareea — recoltatul merge mai 
anevoios deoarece producția este 
deosebit de bună. De aici, ca și de 
pe alte parcele, recoltăm în medie 
15 000 kg stiuleți la hestar. Ne bu
cură această producție, dar trebuie 
să vă spun că sintem si nemulțumiți. 
Inchipuiți-vă ce recoltă am fi obținut 
dacă ni s-ar fi asigurat în vară ne
cesarul de energie electrică pentru 
irigarea culturii.

VASLUI

Culesul — avansat, 
transportul — bate pasul pe loc

Și in unitățile agricole ale județu
lui Vaslui, recoltarea sfeclei de za
hăr de pe cele 4 320 ha cultivate a 
fost mult intensificată. în ultima 
țtfțjtămini?.AcționîniJra-Se pfe” ' un 
front larg, s-a reușit că. pînă luni 
seara, recolta să fie adunată de pe 
95 la .sută din suprșfață. Ce a-de
terminat această susținută mobiliza
re de forțe ? In primul rind o mai 
bună organizare a stringerii și trans
portul operativ, pentru finalizarea 
grabnică a acestei lucrări și evita
rea. in acest fel. a pierderilor prin 
depreciere și deshidratare. în al doi
lea rînd — necesitatea aprovizionă
rii ritmice, conform graficelor întoc
mite. a întreprinderii de industria
lizare a sfeclei de zahăr Fălciu. uni
tate care a început să producă efec
tiv în această toamnă.

— Față de anii precedenți. ne spu
nea ing. Vasile Nucuță, directorul 
general al direcției agricole județe
ne. acum numai din unitățile consi
liilor unice Negrești și Ștefan cel 
Mare sfecla este dirijată, pe calea 
ferată, spre Fabrica de zahăr din 
Roman. Din restul consiliilor unice, 
cu suprafețe mult mai mari, produc
ția este adusă direct la noua noas
tră întreprindere. în cea mai mare 
pârtie cu mijloacele auto. In felul a- 
cesta a sporit mult operativitatea, 
Pentru că am organizat în așa fel 
activitatea îneît. mărind numărul de 
curse pe zi. fiecare mașină ori re
morcă să transporte la dus sfeclă, 
iar la întoarcerea în unitate — tăi- 
■ței. foarte necesari în hrana anima
lelor. Depășmd perioada de început, 
cu unele întîrzieri și nesincronizărî. 
acționăm în prezent pentru intensi-

O privire de ansamblu asupra rit
mului recoltării porumbului scoate in 
evidentă că nu în toate unitățile agri
cole din județul Vilcea se acționează 
cu maximă răspundere pentru strîn- 
gerea lui grabnică. Urmărind, de 
exemplu, evoluția pe parcursul mai 
multor zile a vitezei înregistrate in
tr-o serie de cooperative agricole, 
cum sint cele din Copăceni. Fîrtă- 
tești sau Lăpușa, observăm că in nici 
una din zilele respective nu s-au re
coltat mai mult de 20 hectare. Aceas
tă situație impune mobilizarea și 
mai puternică a forțelor, organizarea 
recoltării nu pe ..felii", ci pe lanuri, 
adică echipele de cooperatori să ac
ționeze laolaltă, și nu numai pe su
prafețele luate în acord global.

Ion STANC1U
corespondentul „Scinteii"

ficarea recoltării și transportului și 
îndeosebi pentru înlăturarea decala
jului ce mai există la aceste lucrări 
intre unități, uneori din cadrul ace
luiași consiliu. .

Intr-adevăr, afirmația interlocuto
rului nostru este confirmată atit de 
datele puse la dispoziției! cit și de 
realitățile din teren. Astfel, dacă pe 
județ recoltarea se desfășoară în- 
tr-un ritm susținut, există încă mari 
decalaje intre unități și consilii. în 
timp ce cooperativele agricole de 
producție Viișoara. Dodești. Văleni 
de Huși, Fruntișeni ș.a. au încheiat 
lucrarea, iar la Stănilești. Berezeni, 
Găgești, Murgeni. Băcești. Vulturești. 
Tanacu. Popeni rădăcinile de sfeclă 
sînt scoase de pe mari suprafețe. în 
alte unități. Cum sint Tăcuta. Drîn- 
ceni. Duda-Epttfeni. Delești. ștefan 
cel Mare ș.a., lucrarea este rămasă 
în urmă. De exemplu, cooperatorii 
din Stănilești. din consiliul Huși, au 
recoltat cu peste 170 ha mai mult 
decît fiecare din consiliile Crasna 
sau Codăești. După cum am consta
tat. acesta este rezultatul unei bune 
organizări, al participării masive la 
muncă a tuturor locuitorilor satelor 
din comună. Și aici insă, transpor
tul nu ține pasul cu recoltarea. Pen
tru intensificarea lui s-au luat mă
suri de întărire a echipelor de în
cărcători si pentru efectuarea trans
portului direct din cîmp la fabrica 
de zahăr, fără a mai. trece prin 
baza intermediară de preluare, fo- 
losindu-se astfel mai bine forța de 
muncă.

Timpul fiind întîrziat. și în alte 
consilii unice, ca Dimitrie Cantemir,
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STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI, în seara zilei de 12 octombrie, in procente, pe județe. 
(Date comunicate de Ministerul Agriculturii).

Pînă in seara zilei de 12 octombrie, PORUMBUL A 
FOST CULES DE PE 81 LA SUTĂ DIN SUPRAFEȚE
LE CULTIVATE. PRODUCȚIA A MAI RĂMAS DE ADU
NAT DE PE 376 600 HECTARE. Timpul este acum foar
te înaintat și, tocmai de aceea, finind seama de vo
lumul mare de lucrări ce mai este de executat, se 
impune o și mai puternică mobilizare a forțelor din 
agricultură, astfel incit întreaga producție să fie 
strînsă și pusă la adăpost cit mai repede. In fieca
re unitate agricolă trebuie să se urmărească cu precă
dere ca‘, în același timp cu încheierea recoltării, să

se asigure forțele și mijloacele mecanice necesare 
pentru a se asigura transportul, livrarea și depozita
rea porumbului, in cele mai bune corjdiții. Este o ce
rință majoră, ce se impune cu atît mai mult cu cit 
pe cîmp se află incă mari cantități de porumb, iar 
vremea se poate înrăutăți, de la o zi la alta. Pentru 
evitarea cu desăvîrșire a pierderilor de recoltă este 
deci imperios necesar ca în același timp cu recolta
rea să se încheie și transportul și depozitarea pro
ducției.

Crasna. Ștefan cel Mare. Fălciu. se 
impune a se intensifica transportul 
sfeclei. Aceasta cu atit mai mult cu 
cît tînăra întreprindere prelucră
toare trebuie să aibă asigurate

ARGEȘ

Rodul grădinilor — adunat 
și valorificat integral •

Sint numeroase și complexe acțiu
nile înscrise în această perioadă pe 
agenda de lucru a agricultorilor din 
județul Argeș. între acestea, recol
tarea din grădini a tuturor roadelor 
toamnei ocupă un loc prioritar. 
6 725 ha au fost cultivate cu legume 
în județ. Pînă acum s-a strins 
aproape 75 la sută din recoltă, in 
multe unități înregistrindu-se im
portante depășiri de plan. ..Rezulta
tele, bune obținute la cele mai multe 
dintre culturi —. ne spune Zoe Bâli- 
lescu, director adjunct la I.L.F. Ar
geș, se datorează deopotrivă hărni
ciei și priceperii grădinarilor, cit și 
amplasării culturilor pe terenuri iri
gate. fapt ce a permis contracararea 
efectelor secetei prelungite, dar și 
soiurilor de înaltă productivitate in
troduse în producția legumicolă".

IALOMIȚA
Pe ogoarele ialomițene, 

la stringerea produselor 
acestei toamne, alături de 
lucrătorii unităților agri
cole sint prezenți și pes
te 30 000 elevi din liceele 
agroindustriale, școlile 
profesionale și din cla
sele mari ale școlilor ge
nerale. Ei participă în 
perioada destinată prac
ticii agricole la culesul 
și ’ sortarea legumelor, 
depănușarea porumbu
lui, încărcarea mijloa
celor de transport și de
pozitarea acestor pro
duse în condiții optime.

Numai in fermele 
I.P.L. Vrzîceni si 
I.P.I.L.F. Fetești, zilnic, 
participă la recoltarea, 
sortarea și livrarea to
matelor, ardeioaselor, fa- 

stocuri de materie primă pentru o 
perioadă mai îndelungată.

Petru NECULA
corespondentul „Scinteii"

La muncă, in grădini, sînt mobili
zați de către organizațiile de partid 
circa 3 000 oameni zilnic, iar recolta 
strînsă de ei este cuprinsă între 
350—400 tone de produse. întreaga 
cantitate este sortată pe calități și 
livrată in aceeași zi. Nimic din re
coltă nu rămîne peste noapte în 
cimp. Producții bune de legume au 
obținut cooperativele agricole din 
Căteasca și Rătești. Cu sprijinul 
lucrătorilor din unitățile comerciale 
ale municipiului - Pitești? de aici au 
fost adunate în această săptămînă 
ultimele sute de tone de roșii, go- 
gonele și gogoșări. Acum se recol
tează varza albă și roșie, a cărei 
producție este evaluată la 400 tone. 
De asemenea, continuă intens strînsul 
tomatelor și al fasolei păstăi in cultu
ră succesivă la ferma nr. 5 a Asocia

MII DE ELEVI
solei păstăi peste 3 000 
de elevi. Munca lor se 
materializează în peste 
600 tone legume, recol
tate și expediate pentru 
consum și industriali
zare. Activitatea elevi
lor este organizată in 
funcție de posibilitățile 
și forța fiecăruia. Băieții 
recoltează și transportă 
lăzile și coșurile cu le
gume, iar fetele le sor
tează în funcție de cali
tate, pregătindu-le pen
tru livrare. Se lucrează 
pe clase și echipe, intre 
formații fiind adevărate 
întreceri inițiate și ur
mărite de organizațiile 
V.T.C.

De un sprijin real sînt 
și elevii aflați, la depănu-

PE „ȘANTIERELE"
șarea știuleților de po
rumb, la încărcarea a- 
cestora in mijloacele de 
transport. In fiecare în
treprindere agricolă de 
stat sint prezenți zilnic la 
efectuarea acestei ope
rațiuni intre 300 și 500 
elevi, îndrumați de ca
drele didactice și maiștrii 
instructori.

Elevii din ultimii ani 
ai liceelor agroindus
triale și școlilor profesio
nale cu profil agricol 
sint prezenți pe tractor 
la executarea ogoarelor 
adinei de toamnă, la ad
ministrarea amendamen
telor și îngrășămintelor 
chimice, la executarea re
parațiilor in fermele zo
otehnice, dar mai ales la

ției legumicole din Topoloveni.
Infățișind succint și experiența 

dobindită de l'erma din Costești, 
una din unitățile fruntașe ale ju
dețului, ing. Ion Barbu, șeful de fer
mă, ne spune : „Avem 6 ha cu to
mate cultivate în solarii pe care le 
recoltăm, cum se observă, de zor. 
Producția evaluată este de 55 tone la 
hectar, față de 50 tone cit a fost pla
nificat. Sporurile se datorează ferti
lizării terenului cu 120 tone gunoi 
de grajd, precum și fertilizării 
plantelor la cuib cu mraniță. Tere
nul eliberat este fertilizat cu gunoi, 
arat și pregătit pentru viitoarea 
recoltă. Concomitent stringem vine
tele și ardeii".

In același timp cu eforturile de
puse pentru a se stringe recolta ac
tuală, se desfășoară pregătirile pen
tru recolta viitoare de legume. Este 
vorba de înființarea culturilor de 
„legume anticipate", care ocupă 
acum in județ 330 ha. S-au cultivat 
astfel1 210 ha cu spanac, 60 ha cu 
salată, 40 ha cu ceapă verde și 20 ha 
cu ridichi. Cu suprafețe dintre cele 
mai mari se înregistrează fermele 
specializate ale asociațiilor legumi
cole din Izyo.ru, .Topoloveni,, Pitești 
și Teiu. îh cît&Vă zile se Va încheia 
și insămințatul celor 200 ha cu cea
pă și 50 ha cu usturoi.

Gheorqhe CÎRSTEA
corespondentul „Scînleii"

RECOLTEI
irigatul culturilor însă- 
mințate in această toam
nă. Pentru cei 'aflați în 
unitățile agricole din in
cinta îndiguită a Dunării 
— I.A.S.-urile Stelnica, 
Bordușani și Făcăeni — 
dar și pe terasă, la I.A.S. 
Bărăganu și Ograda. Co
mitetul județean U.T.C. 
Ialomița organizează vi
zionări de filme, audiții 
muzicale, seri de poe
zie, concursuri „Cine știe 
răspunde" pe diverse 
teme. întreceri sportive 
și alte activități educa
tive și recreative, care au 
loc după încheierea zilei 
de muncă.

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

Realizarea ritmică, integrală a planului la producția fizică, la fiecare 
sortiment in parte reprezintă, așa cum a subliniat la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. secretarul general al partidului, t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, una din principalele îndatoriri ale oamenilor muncii 
din intreaga economie. Pentru realizarea in bune condiții a planului tre
buie să se acționeze cu răspundere la fiecare loc de muncă și cu deose
bire in acele domenii in care există unele restanțe.

Practic, fiecare zi care a rămas pină la sfirșitul acestui an trebuie 
să fie o zi a producțiilor-record. Există programe bune de lucru, precise, 
pentru fiecare Sector de activitate și sint întrunite toate condițiile nece
sare pentru recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului. 
Esențial este ca in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă -pro
ducția să fie temeinic organizată, mașinile, utilajele și instalațiile din 
dotare să fie folosite la intreaga capacitate, să se acționeze cu mai muită 
hotărire pentru introducerea tehnologiilor noi, avansate, de înaltă produc
tivitate.

In continuarea anchetei noastre cu privire la acțiunile întreprinse pen
tru realizarea în cit mai bune condiții a sarcinilor de plan, prezentăm as

tăzi răspunsurile altor cadre cu munci de răspundere din județe la cele 
trei întrebări adresate de ziarul „Scinteia":

1. Care este stadiul realizării planului la 
producția fizică de la începutul anului și 
pînă în prezent ?

2. Ce experiențe și acțiuni deosebite su
puneți atenției pentru generalizare ?

3. Care sînt problemele cu care se con
fruntă unitățile industriale?

Analize concrete, eficiente
Iîn perioada care a trecut de la 

începutul anului, un număr de 
57 unități economice din IN

DUSTRIA JUDEȚULUI DOLJ și-au 
îndeplinit și depășit planul la pro- 
ducția-marfă cu peste 300 milioane 
lei. Totodată, s-au înregistrat spo
ruri însemnate la o serie de produ

se de strictă necesitate pentru eco
nomia națională. Importante depă
șiri s-au obținut la energie electri
că, realizîndu-se suplimentar 428 000 
MWh. De asemenea, planul a fost 
depășit la motoare electrice, prefa
bricate din beton, precum și remorci 
și semiremorci, beton celular auto- 

clavizat, țesături din bumbac ș.a. 
Am rămas insă datori economiei na
ționale cu o serie de produse fizice, 
cum sint : țiței, transformatoare de 
putere, autoturisme de oraș, îngră
șăminte chimice și aparataj electric 
de înaltă tensiune, ceea ce a făcut 
ca, pe ansamblul județului, produc
ția industrială pe 9 luni' să fie reali
zată în procent de numai circa 86 la 
sută. .

2 In ultimul timp s-a încetățenit 
practica efectuării unor anali
ze concrete la comitetul jude

țean de partid, la începutul fiecărei 
luni, pe ramuri industriale și între
prinderi de profil, cu participarea 
factorilor de conducere din unități
le respective, a reprezentanților mi
nisterelor. centralelor și ai organelor 
de sinteză locale. în acest cadru se 
stabilesc acțiunile concrete pentru 
soluționarea problemelor cu care se 
confruntă unitățile respective. Lu
nar organizăm analize pe domenii : 
încadrarea în normele de consum a- 
probate, creșterea productivității 
muncii și altele. Pentru realizarea 
sarcinilor de introducere a progre
sului tehnic organizăm periodic ex
poziții cu caracter județean și anali
ze cu toți responsabilii compartimen
telor tehnice din întreprinderi. Un 
asemenea mod de lucru a făcut ca 
ponderea produselor noi și moder
nizate, în totalul producțiej-marfă 
realizate, să ajungă la 42 Ia, sută, 
față de 32 Ia sută planificat. Consi
liul județean de control muncito
resc al activității economice și so
ciale urmărește zilnic și analizează 
într-un cadru mai larg, bilunar, mo
dul în care se derulează realizarea 
contractelor pentru export. Cu toa
te greutățile înregistrate, îndeosebi 
în ceea ce privește asigurarea bazei 

materiale, a fost posibil ca pe an
samblul județului să se realizeze va
loarea contractelor scadente pe 9 
luni și chiar să se obțină in de- 
vans.un însemnat volum de produse 
prevăzute pentru trimestrul IV a.c., 
ceea ce va da posibilitatea să reali
zăm contractele pe întregul an mai 
devreme, și chiar să realizăm in 
devans o parte din contractele anului 
viitor.

3 Cu sprijinul nemijlocit al orga
nelor centrale au fost soluțio
nate o serie de probleme cu 

care rje-am confruntat, îndeosebi 
cele legate de desfacerea producției. 
Totuși, unele unități : „Electropute- 
re“, I.T.M.A., „Oltcit" și întreprin
derea de utilaj greu se confruntă eu 
o serie de probleme de care depin

Acțiuni practice pentru întărirea 
disciplinei tehnologice

1 Oamenii muncii din INDUS
TRIA JUDEȚULUI SATU
MARE, în frunte cu comuniș

tii, au reușit in perioada care a tre
cut din acest an să obțină rezultate 
superioare față de cele din perioa
da-similară a anului trecut. Edifica
tor în acest sens este faptul că pro- 
ducția-marfă industrială a crescut 
cu 5.2 la sută, iar producția netă eu 
5,3 la sută. Un rol important l-a 
avut, în acest sens, aplicarea măsu
rilor prevăzute în programele de 
îmbunătățire a organizării și moder
nizare a producției, care au avut ca 
efect, între altele, creșterea volu
mului valoric al exportului cu a- 
proape 16 la sută, sporirea produc

de realizarea producției fizice plani
ficate. Astfel, este necesar să fim 
sprijiniți pentru asigurarea unor 
materiale feroase și neferoase, cum 
sînt table subțiri, mijlocii și groase 
(furnizor Combinatul siderurgic Ga
lați), Conductori și laminate din cu
pru (furnizori întreprinderile „Laro- 
met", I.C.M.E. București și „Metrom" 
Brașov). De asemenea, considerăm 
că se impune cu necesitate respec
tarea programelor de colaborări și 
cooperări cu unitățile din industria 
orizontală pentru întreprinderile 
„Oltcit", I.T.M.A. și „Electroputere".

Vasile POPESCU
secretar cu probleme economice 
al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.

tivității muncii cu 5,3 la sută, în 
condițiile reducerii costurilor totale 
la 1 000 lei producție-marfă cu 15,6 
lei. Printre unitățile cu cele mai 
bune realizări se numără întreprin
derea de piese de schimb și utilaje 
pentru industria chimică. Întreprin
derea de piese auto, întreprinderea 
de materiale de construcții, „Mon
diala" din Satu Mare, întreprinde
rea „Ardealul" Cărei, unitățile coo
perației meșteșugărești ș.a. •

Cu toate acestea, trebuie spus că, 
datorită unor cauze de natură su
biectivă și obiectivă, la o serie de 
produse fizice planul nu este in to
talitate îndeplinit. Mă refer îndeo
sebi la utilaj minier, utilaj energe-

1 
tic, mobilă, țesături finisate și alte
le, unde există unele rămineri in 
urmă.

2 Sarcinile subliniate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. au de

terminat și in județul nostru o pu
ternică intensificare a eforturilor 
pentru recuperarea restantelor in 
unitățile in care acestea există, pre
cum și pentru onorarea integrală a 
prevederilor de plan la producția fi
zică. Cunoscînd că principala cauză 
a restanțelor o constituie deficiențe
le existente in unele unități, in com
partimentele care asigură aprovizio
narea tehnico-materială, secretaria
tul comitetului județean a cerut con
ducerilor întreprinderilor să îmbu
nătățească radical munca in această 
direcție și, în mod practic, colective 
de activiști sprijină nemijlocit aceas
tă acțiune. Totodată, avindu-se in 
vedere cerința de a se realiza în 
continuare sarcinile de producție cu 
un consum cit mai scăzut de ener
gie electrică — aceasta și pentru a 
evita stagnările datorate întrerupe
rilor dirijate atunci cind consumul 
este depășit — s-a indicat unităților 
să-și reprogrameze schimburile de 
așa manieră incit să evite vîrfurile 
dc sarcină care se înregistrează sea- 
ra, intre anumite ore luindu-se tot
odată cele mai severe măsuri pentru 
întărirea asistenței tehnice și a dis
ciplinei tehnologice la fiecare loc de 
muncă.

3 Consider că o parte din restan
țele existente acum ar fi pu
tut fi evitate dacă unele uni

tăți s-ar fi mobilizat mai puternic 
pentru realizarea ritmică a sarcini
lor. Astfel, întreprinderea de utilaj 
minier a acordat o insuficientă a- 
tenție realizării volumului planificat 

de utilaj energetic, deși sarcina a- 
ceasta a fost mică în luna septem
brie. La fel, critici justificate se pot 
adresa și întreprinderii de prelucra
re a lemnului, care nu a realizat in
tegral planul la plăci de așchii din 
lemn. Trebuie spus insă că ponde
rea cea mai mare a nerealizărilor se 
datorează neaprovizionării ritmice cu 
materii prime și materiale, de la di
verși furnizori din țară. Printre a- 
ceștia se situează întreprinderile de 
motoare electrice, care nu au livrat, 
la nivelul repartiției stabilite, mași
nile electrice pentru utilajele desti
nate bazinelor carbonifere. Este 
vorba de întreprinderile producă
toare de motoare electrice din Bucu
rești, Craiova, Timișoara și din Fi- 
liași, cu precizarea că aceasta din 
urmă a început să acorde ceva mai 
multă atenție reducerii volumului 
restanțelor. întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, specializată în 
producția de export, intimpină mari 
greutăți in aprovizionarea cu carton 
pentru ambalat mobilă, între restan- 
țieri situîndu-sc și Întreprinderea de 
celuloză și hirtie din Prundu Bir- 
găului — Bistrița. La fel. se întîm- 
pină greutăți la țesătoria întreprin
derii textile „Ardeleana" în aprovi
zionarea cu diverse materiale de fi
nisaj pentru țesături. In ce ii pri
vește, oamenii muncii din județul 
Satu Mare sint hotăriți să facă tot 
ce depinde de ei pentru îndeplinirea 
în cit mai bune condiții a sarcinilor 
de plan, pentru intimpinarea Confe
rinței Naționale a partidului cu re
zultate cît mai bune în producție.

Carol FULOP
secretar cu probleme economice 
al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R.

Izyo.ru
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vă. Au loc acțiuni de mare am
ploare în sprijinul politicii de 
dezarmare și pace, dar. in același 
timp, continuă să aibă loc ma
nifestări ale politicii de forță, de 
amestec în treburile , interne ale 
altor state.

Existența armelor nucleare — ce 
pot distruge însăși viața pe pla
neta noastră — impune un nou mod 
de gindire, de abordare a probleme
lor păcii și războiului, care trebuie 
să pornească de 'la faptul că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre este aceea a opririi cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și 
in primul rînd la dezarmare nu
cleară, înlăturarea totală a arme
lor nucleare de pe planeta noastră. 
Salutăm înțelegerea recentă dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii cu privire la sem
narea, în acest an, a unui acord 
privind eliminarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice din Europa și din 
Asia. Considerăm această înțele
gere ca un eveniment de însem
nătate istorică — și ne exprimăm 
speranța și dorința că se va face 
totul ca acest acord să fie sem
nat în cel mai scurt timp. Este 
necesar ca toate țările să acțio
neze cu hotărîre pentru a contri
bui la realizarea acestui acord, să 
renunțe la orice ar putea consti
tui un obstacol în calea semnării 
lui încă în acest an.

Totodată, considerăm că se im
pune să se treacă la acțiuni mai 
hotărîte în direcția realizării unui 
program complex de dezarmare, 
care să cuprindă și armele chimi
ce, toate armele clasice, să pre
vadă reducerea efectivelor și 
cheltuielilor militare. Cu un an în 
urmă, pe baza unui referendum 
național, România a adoptat hotă- 
rîrea concretă de a-și reduce cu 
5 la sută armamentele, efectivele 
și cheltuielile militare — și am 
chemat toate statele să treacă la 
măsuri practice de dezarmare.

Acționăm cu toată hotărîrea 
pentru o largă colaborare în Bal
cani, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare și chimice, fără 

baze militare străine. Susținem 
realizarea unor zone fără arme 
nucleare și chimice în nordul și 
centrul Europei, în Mediterana și 
in alte regiuni ale lumii.

Apreciem,' totodată, că este ne
cesar să fie intensificate efortu
rile și acțiunile pentru soluțio
narea, pe calea tratativelor, a con
flictelor din diferite regiuni ale 
lumii — din Orientul Mijlociu, 
America Centrală, Asia și Africa 
— a tuturor problemelor litigioase,. 
pentru încetarea oricărui amestec 
din., afară în..treburile .interne ale 
altor țări. în acest spirit, ' țara 
noastră se pronunță pentru orga
nizarea unei, conferințe interna
ționale în problemele Orientului 
Mijlociu, sub egida Organizației 
Națiunilor Unite, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv 
a Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a Israelului, precum și 
a membrilor permanenți ai Consi
liului de Securitate.

Evenimentele din ultimul timp 
din zona Golfului impun cu tot 
mai multă tărie să se facă totul 
pentru a se da curs rezoluției 
Organizației Națiunilor Unite 
privind încetarea în cel mai 
scurt timp a .războiului dintre 
Iran și Irak și soluționarea politi
că, prin tratative, a problemelor 
dintre cele două țări. Se impun 
retragerea tuturor navelor militare 
din zona Golfului, renunțarea la 
orice acțiuni care ar putea duce la 
o extindere a conflictului, asigu
rarea navigației libere în această 
regiune, ca de altfel pe toate ocea
nele și mările lumii.

Poporul român, România socia
listă acordă o atenție deosebită în
tăririi colaborării și solidarității 
cu țările africane. Considerăm că 
un rol important în viața conti
nentului african îl are Organiza
ția Unității Africane, care poate 
contribui într-o măsură însemnată 
la dezvoltarea conlucrării între 
statele acestui continent, la unirea 
eforturilor pentru soluționarea po
litică a problemelor existente in
tre unele dintre ele.

Sprijinim cu toată hotărîrea 
lupta S.W.A.P.O. pentru indepen
dența Namibiei. Condamnăm po
litica rasistă, de apartheid din 
Africa de Sud, cerem să se pună 

capăt acțiunilor agresive ale aces
tei țări împotriva statelor africane 
vecine.

România militează consecvent 
pentru soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării, inclusiv 
a datoriilor externe, extrem de 
mari, ale țărilor în curs de dezvol
tare. Ne pronunțăm pentru orga
nizarea unei conferințe internațio
nale, în cadrul O.N.U., la care sâ 
participe atît țările in curs de dez
voltare, cît și țările dezvoltate, în 
vederea realizării unor înțelegeri 
care să deschidă calea, lichidării 
subdezvoltării și '* InstaUrăt’ii' 'YibiU 
ordini internaționale, a depășirii 
problemelor grave din viața eco-, 
nomică mondială'.

La baza tuturor relațiilor sale 
cu celelalte state, România situea
ză ferm deplina egalitate în drep
turi, respectul independenței și 
suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne și avanta
jul reciproc — principii pe care 
viața le-a confirmat ca singurele 
in măsură să asigure dezvoltarea 
normală a raporturilor dintre sta
te, pacea și securitatea internațio
nală.

în spiritul acestor principii, țara 
noastră se pronunță și-acționează 
pentru o largă colaborare și con
lucrare între toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă, pentru creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în viață 
internațională, în soluționarea 
constructivă, cu participarea tutu
ror statelor, a problemelor grave 
ale lumii contemporane.

în încheiere, exprimîndu-mi 
convingerea că întîlnirea și con
vorbirile noastre vor marca un . 
moment important în dezvoltarea 
relațiilor româno-sudaneze, doresc 
să toastez :

— pentru progresul și bună
starea poporului sudanez prieten ;

— pentru întărirea prieteniei și 
colaborării dintre țările și popoa
rele noastre ;

— in sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte al Consiliului 
Suprem al Republicii. Sudan !

— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! <

— pentru pace și colaborare în 
întreaga lume !

(Urmare din pag. I)

și a remarcat faptul 
Sudanul
justă și
Mijlociu

consideră că 
trainică in 

nu se poate 
retragerea de

Și 
pace

Mijlociu 
că 
o
Orientul 
realiza decît prin 
plină și necondiționată a Israe
lului din toate teritoriile ara
be ocupate, prin exercitarea drep
turilor legitime și inalienabile de 
către poporul palestinian, sub con
ducerea O.E.P., reprezentantul său 
unic și legitim, inclusiv a dreptu
lui de a-și constitui'un stat inde
pendent conform voinței sale libe
re. Realizarea acestor condiții con
stituie temelia de granit a unei 
păci bazate pe justiție, și nu impu
să . prin forța armelor. în acest 
context, trebuie să subliniem încă 
o dată importanța convocării unei 
conferințe internaționale pentru 
pace în Orientul Mijlociu cu par
ticiparea tuturor părților interesa
te, cu drepturi egale, inclusiv a 
O.E.P,

Sudanul — a arătat vorbitorul 
— regretînd continuarea conflic
tului dintre Irak și Iran, care a 
provocat distrugeri uriașe mate
riale și umane celor două țări ve
cine și a afectat securitatea și 
stabilitatea în întreaga zonă a 
Golfului, își va continua efor
turile pentru încetarea acestui 
război sîngeros pe baza Rezoluției 
Consiliului de Securitate 598 și a 
tuturor rezoluțiilor care cheamă 
ia soluționarea lui pe cale pașnică.

în continuare, președintele a 
abordat situația din Africa de 
Sud, care continuă să se deterio
reze datorită practicilor regimului 
rasist împotriva majorității de 
culoare și continuarea agresiunii 
împotriva țărilor africane vecine, 
pronunțîndu-se pentru lichidarea 
regimului odios de la Pretoria, 
pentru realizarea dezideratelor le
gitime ale majorității populației 
de culoare și făurirea unei socie
tăți cu adevărat democratice. Sin
gura bază pentru soluționarea paș
nică a problemei Namibiei constă 
în aplicarea imediată și necondi
ționată a Rezoluției 435 a Consi
liului de Securitate. Sprijinim 

de a 
cu 5

exis-

lupta poporului din Namibia sub 
conducerea S.W.A.P.O.

în ultimii ani am asistat la es
caladarea cursei înarmărilor și 
creșterea vertiginoasă a cheltuie
lilor militare, fapt care amenință 
securitatea și pacea internaționa
lă. Iată de ce. dezarmarea genera
lă și globală trebuie să fie în aten
ția preocupărilor întregii comuni
tăți internaționale.

Problema' esențială a contempo
raneității constă în oprirea hotă- 
rîtă a cursei înarmărilor și tre
cerea . la măsuri concrete și reale 
de dezarmare, și în primul rînd 
de dezarmare nucleară, și apărarea 
dreptului fundamental al popoa
relor, dreptul la viață, la existen
ță demnă și liberă, dreptul la 
pace.

Doresc, în acest sens, să aduc un 
cald elogiu inițiativei îndrăznețe 
pe care a avut-o România 
reduce cheltuielile militare 
la sută.

Situația gravă și corjjplexă 
tentă astăzi în lume ne impune să 
acționăm pentru unirea eforturi
lor tuturor statelor independent 
de mărimea lor sau de regimul so
cial pentru a opri cursul periculos 
al evenimentelor spre confruntare 
și război, pentru renunțarea la fo
losirea forței în relațiile dintre 
state și promovarea unei politici 
de destindere, independență, cola
borare și pace în întreaga lume.

Societatea internațională, a sub
liniat în continuare vorbitorul, 
trebuie să-și intensifice acțiunile 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale bazate pe relații de 
egalitate deplină și echitate între 
țărj. Aceasta ar deschide drumul 
spre un progres mai rapid al po
poarelor, în special al celor mai 
rămase în urmă, și ar garanta o 
dezvoltare armonioasă și stabilă a 
economiei mondiale.

Criza economică internațională 
influențează în mod negativ țările 
în curs de dezvoltare, în mod deo
sebit statele africane care au da
torii externe foarte mari și ale că
ror economii au fost grav afectate 
și dezechilibrate.

nu oferă 
metode pa-

Cu tot respectul pe care îl avem 
față de angajamentele internațio
nale privind rambursarea dato
riilor. ne aflăm în imposibilitatea 
de a le onora și de a asigura. în 
același timp, cele mai elementare 
nevoi de subzistență demnă a po
poarelor noastre.

Acest lucru necesită intensifi
carea pe plan internațional a efor
turilor în tratarea lor într-o for
mă nouă, inedită, departe de so
luțiile clasice, care 
decît tergiversări și 
liative. Conjțda.răm
rile care se -impun a fi luate 
de urgență pe plan interna
țional privind rezolvarea proble
mei datoriilor trebuie să aibă in 
vedere situația precară a unor țări 
din Africa și din alte continente, 
cele mai afectate de pe urma 
crizei, care sînt în imposibilitatea 
de a plăti datoriile. De ase
menea, este necesar ca aceste 
datorii să fie reeșalonate pe o pe
rioadă mai lungă de timp, cu o 
perioadă de grație suficientă, în 
condiții noi, avantajoase, care să 
țină seama de posibilitățile de 
rambursare ale -acestor țări, fără a 
le afecta planurile lor de dezvol
tare.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Folosesc acest prilej pentru a 
exprima hotărîrea noastră de a 
consolida raporturile de colabo
rare și frăție intre Republica So
cialistă România și Republica 
Sudan, în interesul celor două po
poare, al cauzei înțelegerii și păcii 
internaționale.

Doresc, încă o dată, 
transmit dumneavoastră — și prin 
dumneavoastră întregului 
român — calde mulțumiri pen
tru primirea deosebită ce mi's-a 
făcut.

Permiteți-mi să toastez pentru :
— dezvoltarea relațiilor de-prie

tenie și cooperare între popoarele 
român și sudanez ;

— pentru pace și înțelegere în 
întreaga lume.

Vă urez, stimate domnule pre
ședinte, multă sănătate și fericire, 
iar poporului român prieten 
bunăstare și progres.

să vă

popor

întilnire 
protocolară

Președintele Consiliului Suprem al 
Republicii Sudan. El Sayed Ahmed 
El Mirghani, a făcut, marți după- 
amiază, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. la 
Palatul Consiliului de Stat.

Premergătoare convorbirilor ofi
ciale. întîlnirea dintre cei doi pre
ședinți s-a desfășurat sub semnul 
stimei și respectului reciproc, al bu 
nelor relații de prietenie și colabo 
rare dintre cele două țări și popoar 

ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

A fost subliniată necesitatea ex
tinderii cooperării în producție, 
sporirii volumului și diversificării 
schimburilor comerciale pe baza 
unor acorduri de lungă durată.

S-a hotărit, de comun acord, ca 
membrii celor două delegații să 
analizeze, pe parcursul vizitei, 
căile și modalitățile concrete de 
dezvoltare în continuare a colabo
rării dintre țările noastre, în spi
ritul orientărilor și înțelegerilor 
stabilite la nivel înalt.

în continuare, în cadrul primei 
runde de convorbiri, cei doi pre
ședinți au început schimbul de pă
reri în legătură cu principalele 
probleme ale vieții internaționale. 
A fost evidențiată îngrijorarea in 
ceea ce privește actuala situație 
internațională, care se menține 
deosebit de gravă și complexă, re- 
levîndu-se necesitatea intensifică
rii eforturilor pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri efective de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare nuclea
ră, pentru reglementarea tuturor 
stărilor de încordare și conflict 
exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative. A fost subliniată, în ace
lași timp, însemnătatea soluționă
rii globale a problemelor subdez
voltării, a realizării noii ordini 
economice internaționale, bazate 
pe egalitate deplină și echitate în 
relațiile dintre state, care să favo
rizeze progresul mai rapid al tu
turor țărilor, și în primul rînd al 
țărilor în curs de dezvoltare.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă.

TIMIȘ : Livrări 
suplimentare la export

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice timișene cu 
sarcini la export, puternic mobili
zate de indicațiile și sarcinile for
mulate de secretarul general al 
partidului, pun in valoare noi re
surse tehnico-materiale și umane 
pentru înfăptuirea exemplară a o- 
bligațiilor contractuale asumate 
față de partenerii de peste hotare. 
Din inițiativa organizațiilor de 
partid și a consiliilor oamenilor 
muncii, în toate aceste unități au 
fost declanșate acțiuni politico-or- 
ganizatorice și tehnico-economice 
in vederea devansării unor măsuri 
din programele de înnoire și diver
sificare a gamei de produse și de 
modernizare a proceselor de pro
ducție, concomitent cu crearea de 
noi ateliere, linii tehnologice și 
formații de lucru specializate în 
producția pentru export. De la în
ceputul anului și pînă acum au 
fost realizate suplimentar și livra
te in avans față de sarcinile con
tractuale produse în valoare de 
210 milioane lei. Printre unitățile 
care au înregistrat depășiri sub

stanțiale la producția pentru ex
port se numără întreprinderile „E- 
lectrotimiș", „Electrobanat", „Arta 
textilă", „Spumotim“ Timișoara, 
„Banatex" Sinnicolau Mare și în
treprinderea de produse ceramice 
Lugoj. (Cezar Ioana).

BOTOȘANI : Consumuri 
reduse

Acționînd cu înaltă răspundere 
muncitorească, in spiritul sarcini
lor formulate la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului, 
colectivele din industria botoșă- 
neană depun eforturi susținute în 
vederea mai bunei gospodăriri a 
unităților, a încadrării stricte în 
normele de consum stabilite. Ca 
urmare a acestor preocupări, de la 
începutul anului și pină in prezent 
s-au înregistrat 1 100 tone econo
mii de metal. De asemenea, prin 
măsuri de organizare superioară a 
activităților de producție, la Fabri
ca de izolatori electrici din sticlă 
și întreprinderea .,Electrocontact“ 
Botoșani, Filatura de bumbac 
Flăminzi și altele au fost econo
misite circa 2 000 tone combustibil 
convențional. întreprinderea de

Realizări remarcabile in îndeplinirea planului
utilaje și piese de schimb. între
prinderea de articole tehnice din 
cauciuc. întreprinderea mecanică 
și întreprinderea de rețele electrice 
Botoșani au contribuit la econo
misirea a aproape 4 200 MWh ener
gie electrică. (Eugen Hrușcă).

OCNA MUREȘ : Instalație 
de mare eficiență

Combinatul de produse sodice 
din Ocna Mureș are in acest an 
de onorat sarcini importante Ia 
export. în ceea ce privește livră
rile „la zi“ există un important 
avans. Preocuparea pentru reali
zarea producției fizice și a expor
tului include și grija pentru con
dițiile in care sînt expediate pro
dusele. De curînd, a fost realizată 
cu forțe proprii, în cadrul acțiunii 
de modernizare, o instalație origi
nală de lipit polietilenă pe țesă
tură de polipropilen.

— Din materialul rezultat se 
confecționează saci pentru amba
larea sodei calcinate și a bicarbo
natului de sodiu alimentar — ne 
informează inginerul Ilie Morovan, 
directorul combinatului. Pînă acum 
era utilizat un ambalaj mai com
plicat și mai costisitor, alcătuit din 

saci de hîrtie dublați cu polietile
nă, introduși apoi în saci de țesă
tură de polipropilen. De acum 
înainte renunțăm la acest proce
deu, ceea ce înseamnă economi
sirea intr-un an a 3 000 tone hîr
tie. Instalația, unică in țară, a 
font concepută și realizată de spe
cialiștii combinatului nostru. (Ște
fan Dinică).

BUZĂU : Valorificarea 
superioară a materiilor 

prime
în vederea reducerii consumuri

lor specifice și utilizării materiale
lor recuperabile in procesele de 
fabricație, specialiștii de la între
prinderea de geamuri Buzău au 
studiat posibilitatea refolosirii ni
sipului abraziv rezultat de la linia 
de șlefuire. Pe baza cercetărilor 
întreprinse, s-a reușit folosirea 
acestui nisip in cuptorul de topire 
de la geamul profilit. Tot la aceas
tă întreprindere, comisia ingineri
lor și tehnicienilor a finalizat o 
nouă temă de cercetare privind 
mecanizarea operațiilor de introdu
cere a cărămizilor de sticlă în ma

șina de sudat. La rîndul său. un 
colectiv de ingineri și tehnicieni 
de la întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice Buzău a pus la 
punct o tehnologie de realizare a 
granulelor de polipropilenă in a- 
mestec cu făină de lemn pentru 
executarea materialelor fonoizo- 
lante. (Stclian Chiper).

IAȘI : Mașini și instalații 
de înaltă tehnicitate

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă in cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de-a 
40-a aniversări a Republicii, co
lectivul de muncă de la întreprin
derea de mașini-agregat și mașini- 
unelte speciale din Iași obține im
portante realizări in producție. De 
la începutul anului și pină în pre
zent. muncitorii și specialiștii de 
aici au realizat o productie-marfâ 
suplimentară in valoare de 5 mi
lioane lei. Acest spor se regăsește 
in mașini și instalații unicat de 
mare performanță tehnică și func
țională, solicitate tot mai mult in 
țară și la export. Succesul a fost 
obținut in condițiile creșterii pro
ductivității muncii, perfecționării 
și modernizării producției. (Ma- 
nole Corcaci).

ZEGUJANI : Ritmuri 
înalte de extracție 

a cărbunelui
Hotăriți să întimpine Conferința 

Națională a partidului cu rezultate 
deosebite in muncă, minerii de la 
Zegujani înregistrează zilnic rit
muri tot mai înalte de extracție a 
cărbunelui. Sporul de producție ob
ținut de la începutul anului și pină 
în prezent depășește 25 000 tone. 
Ca urmare a folosirii la întreaga 
capacitate a utilajelor și instalații
lor din dotare. întăririi ordinii și 
disciplinei și creșterii randamentu
lui pe fiecare schimb, in fiecare zi 
se extrag peste sarcina de plan 
stabilită 250—300 tone cărbune. 
Angajamentul acestui destoinic co
lectiv de muncă este de a menține 
acest ritm și a îndeplini cu o lună 
mai devreme prevederile de plan 
pe acest an. O atenție deosebită se 
acordă devansării lucrărilor in ve
derea deschiderii a noi fronturi de 
lucru. (Virgiliu Tătaru).

BACĂU : Modernizarea 
producției prin autodotare

Elaborarea de tehnologii moder
ne pe baza unor invenții și inovații 

proprii care să contribuie la obți
nerea de producții suplimentare, la 
modernizarea proceselor de pro
ducție și la îmbunătățirea calității 
produselor constituie o preocupare 
permanentă a tuturor oamenilor 
muncii din industria județului Ba
cău. La Trustul de foraj-extracție 
a țițeiului Moinești, bunăoară, 
muncitorul Florin Drogeanu. aju
tat de maistrul Stelian Arsenie și 
inginerul Liviu Andreescu. a con
ceput și pus la punct o nouă me
todă de recondiționare a cămășilor 
de la pompele de noroi, metodă 
mult mai ușoară și mai eficientă 
decit cele folosite pînă acum. Apli
carea ei in producție duce la îmbu
nătățirea procesului de recondițio-1 
nare, precum și la economisire^ 
anuală a unor importante cantități 
de otel și energie electrică. La rin 
du! său, inginerul Florin Proca d 
la întreprinderea de utilaj chim 
Borzești a conceput și realizat 
mașină originală de perforat tab 
groasă. Folosirea acesteia a cond 
Ia automatizarea completă a of 
rațiunilor resnective și la obțif 
rea unei nroductii-marfă sunlim 
tare în valoare de peste 4 milioi 
lei. Invenții și inovații de n 
eficientă economică au fost s 
cate în ultima vreme la Tntrer 
derea de mașini-unelte din Bf 
întreprinderea minieră Comă 
și altele. (Gheorghe Baltă).
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MUNCA POLITICA - ACTIV IMPLICATA 
ÎN ACȚIUNEA DE MODERNIZARE

Una dintre acțiunile cu caracter 
profund revoluționar inițiate în ulti
mul timp de conducerea partidului 
o constituie perfecționarea organi
zării și modernizarea producției, ac
țiune care, așa cum se sublinia și în 
cuvîntarea secretarului general al 
partidului la recenta plenară, pre
zintă ample semnificații atit în pla
nul îndeplinirii exemplare a planului; 
cit și în cel al sporirii eficienței și 
calității întregii activități economice. 
Pentru a vedea cum acționează or
ganizațiile de partid, comuniștii în 

'direcția mobilizării oamenilor muncii 
la transpunerea în viață a progra
melor stabilite în acest scop ne-am 
concentrat investigația în două în
treprinderi reprezentative ale muni
cipiului Brașov : „Hidromecanica" 
și întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc.

La începutul investigației am 
adresat următoarele întrebări cîtor- 
va dintre oamenii muncii de la în
treprinderea „Hidromecanica" : „Ce 
știți despre acțiunea de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției ce se desfășoară in în
treprinderea dumneavoastră?". „Care 
este scopul acesteia ?“ „Sînteți im
plicați, și dacă da, cum, în promo
varea modernizării ?“

Redăm pe scurt răspunsurile : 
Iosif Gabor, maistru sculer : „Unul 
din scopurile acestei acțiuni este 
acela de a perfecționa continuu pro
dusele noastre pentru a le menține 
la un nivel înalt de competitivitate. 
Formația de sculeri pe care o con
duc este implicată în cel mai 'înalt 
grad în această acțiune, ea realizînd 
matrițele folosite în turnarea mode
lelor pentru unele din cele mai 
complexe și pretențioase repere ale 
turbosuflantelor rapide : rotorii" ; 
Ing. Ioan Hera, șeful atelierului de 
proiectări mașini-unelte și utilaje 
prin autoutilare : „Perfecționarea 
organizării și modernizarea produc
ției oferă întreprinderii noastre 
„cheia" drumului spre înalte perfor
manțe atit sub aspectul sporirii pro
ducției și productivității muncii, cît 
și al înnoirii și ridicării calității. 
Colectivul atelierului pe care-1 con
duc se află in avangarda aqestei 
bătălii. Am proiectat deja și proiec
tăm mașini, mecanisme, dispozitive 
care ridică nivelul tehnico-calitativ 
al fabricației, cum sint agregatul 
pentru prelucrat carcasa de turbo- 
suflante, standuri de încercare pen
tru toate tipurile de turbosuflante. 
inclusiv cele asistate de calculator 
electronic, etc." ; Palade Ionel, fre
zor : „Am să mă refer Ia mașina la 
care muncesc eu — o freză specială 
care lucrează prin copiere. Cind a 
fost adusă în întreprindere, lucra cu 
patru posturi. Specialiștii noștri au 
modernizat-o, adăugindu-i alte 
patru posturi, care i-au dublat pro
ductivitatea. Sint conștient de aceas
tă valoroasă realizare și caut să fo
losesc mașina la întreaga capacitate 
printr-un plus de efort".

Ce arată aceste răspunsuri ? Că 
oamenii muncii de la „Hidrome
canica" înțeleg sensul profund pen
tru care conducerea partidului a ini
țiat această acțiune. Ceea ce dove- 
dcș'e o temeinică muncă politică, 
organizată și orientată astfel incit 
nu numai să facă înțelese resortu
rile acțiunii de modernizare, ci 
deopotrivă să antreneze, să mobili
zeze colectivele de oameni la în
făptuirea acesteia, la activitatea de 
creație pe care o implică moderni
zarea.

Adevărul este — ne spunea Ni
colae Ardcleanu, secretar cu pro
blemele organizatorice al comitetu
lui de partid pe întreprindere, că 
problema modernizării fabricației a 
fost analizată și dezbătută atit la 
nivelul comitetului de partid, cît și 
al organizațiilor de bază. Moderni
zarea producției s-a situat, de ase
menea, și printre temele învățămîn- 
tului politico-ideologic, prilej cu 
care cadrele de conducere au pre
zentat in fața cursanților progra-
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Invitație la o dezbatere: 2 ORA DE DIRIGENJIE Șl PROFESORE! DIRIGINTE
Mai mulți profesori, învățători, părinți ne-au trimis pe adresa redacției 

opinii pentru dezbaterea „Ora de dirigenție și profesorul diriginte”. 
Publicăm mai jos un grupaj, selectat din intervențiile primite, păstrînd 
deschisă în continuare invitația de a-și exprima opiniile pentru toți cei 
interesați de complexitatea muncii educative a profesorului diriginte.

Dirigintele — același la orice clasă, 
în orice moment

Ca om al școlii ajuns la virsta 
pensionării, expun și eu citeva pă
reri cu privire la activitatea de diri- 
gentie. legate de foarte binevenita 
inițiativă a ziarului „Scinteia".

Este cunoscut faptul că orice ca
dru didactic are virtuala posibili
tate. oferită de statutul socioprofe- 
sional, 'de a rămine în conștiința 
elevilor săi ca model de comporta
ment. cu condiția să-și înțeleagă 
nobila menire și să se străduiască 
a acționa in acest sens. Fiecare din
tre noi ne amintim cu dragoste și 
recunoștință de una sau mai multe 
persoane care au contribuit la for
marea personalității noastre, fie că 
ne-au fost sau nu diriginți. Cu atit 
mai mult în contextul social actual, 
deosebit de complex, revine fiecărui 
cadru didactic obligația expresă de 
a fi călăuzitor competent și exigent 
al elevilor, nu numai în tainele unei 
discipline științifice sau tehnioe. ci 
și in practica vieții cotidiene, care 
cere gindire creativă, capacitate de 
adaptare corectă. 6timulînd formarea 
trăsăturilor de caracter menite să-i 
ajute pe tineri a deveni oameni de 
nădejde și de omenie comunistă, 
oriunde s-ar găsi. Asemenea modele 
de oameni ai școlii românești ac
tuale sint și cele oferite de filmul 
„Liceenii", o foarte reușită peliculă 
pe această temă.

în contrast, apare nu numai cu
rioasă. dar și dăunătoare concepția 
unor cadre didactice caro sint 
„bune" cu elevii claselor unde sint 
diriginți. și. pe de altă parte, extrem 
de intransigente cu tinerii altor 
clase, mai ales dacă anumite animo
zități alimentează relațiile dintre co
legii de cancelarie și fac auzite — 
uneori chiar față de elevi — expre
sii ca: „Am să vă las corigenți 
jumătate de clasă !“, urmate și de 
realizarea practică a amenințării.

Dacă activitatea la toate discipli
nele de invătămint este programată 
in cadrul unui anumit număr de ore 
săptăminal, procesul educativ. în

Atitudinea față de nou în întreprinderi 
din municipiul Brașov

mele întocmite pe întreprindere cu 
referiri directe la locurile de muncă. 
N-au fost omise nici celelalte forme 
ale muncii politice : propaganda 
vizuală, propaganda prin conferințe, 
informarea politică.

Ceea ce -se impune subliniat este 
faptul că sufletul acțiunii l-au con
stituit comuniștii, iar efectele n-au 
întirziat să apară. Cele 101 măsuri 
cuprinse in program la nivelul în
treprinderii din prima etapă — 1 ia
nuarie 1986 — 30 iunie 1987 — au fost 
aplicate în totalitate. Aceasta a per
mis ca în intervalul amintit produc- 
ția-marfă a întreprinderii să înregis
treze un spor de 34,1 la sută compa
rativ cu anul 1985. In același interval, 
productivitatea muncii a sporit și ea 
cu 28,7 la sută. Rezultate notabile s-au 
înregistrat și in domeniul creșterii 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor. al înnoirii acestora, al redu
cerii costurilor de fabricație. Susți
nem cele afirmate prin cîteva cifre, 
în prima etapă s-au asimilat 17 
produse noi față de 8 prevăzute; s-a 
realizat o producție-marfă post- 
calculată de 160 milioane lei ; s-au 
redus costurile cu 122 milioane lei ; 
a fost depășit exportul (pe primele 
8 luni din acest an) cu circa 40 mi
lioane lei și s-a redus importul de 
completare cu 85 milioane lei. O ex
presie a mutațiilor care au avut și 
au loc, ca urmare a aplicării acestei 
acțiuni, ne-o oferă secția a doua, 
unde au fost recondiționate integral 
fluxurile tehnologice,. ceea ce per
mite. așa cum ne spunea ing. Lucian 
Florea, șeful secției, să sporească 
productivitatea muncii cu circa 35 
la sută.

Preocupări asemănătoare am întîl- 
nit și la organizația de partid de la 
întreprinderea de articole tehnice 
din cauciuc Brașov. De aceea nu 
vom insista asupra lor. Menționăm 
doar că numai în acest an, in zece 
ședințe ale. biroului executiv al 
C.O.M. s-a analizat modul cum se 
acționează pentru înfăptuirea obiec
tivelor modernizării, stabilindu-se de 
fiecare dată măsuri concrete, cu răs
punderi precise, nominalizate pe oa
meni. Dintre modalitățile diverse 
prin care a acționat aici munca po- 
litico-organizatorică ne-am oprit cu 
deosebire asupra uneia :

Așa cum aveam să constatăm pe 
viu, cele mai importante realizări în 
acest domeniu poartă semnătura 
unor comuniști ca prolectanții Con
stantin Negoițescu, inginer Vasile 
Dinu, șeful atelierului de proiectări. 
Viorel Pop, inginer Sofia Dura, se
cretarul unei organizații de bază, 

Vedere panoramică a modernului complex studențesc al Institutului politehnic din lași Foto : E. Dichiseanu

schimb, nu are limite. în foarte 
multe situații, este necesar ca fie
care membru al colectivului școlar 
să se manifeste ca diriginte la orice 
clasă, in orice moment. Acolo unde 
colaborarea dintre cadrele didactice, 
elevi și părinți este organizată cu 
maxim simț de răspundere politico- 
morală, se accentuează seriozitatea, 
sinceritatea, respectul tinerilor fată 
de propria lor formare multilaterală, 
ei consolidindu-și convingerea că. 
indiferent ce specializare vor obține 
in perspectivă, nu vor putea să se 
lipsească de cerințele eticii și echi
tății socialiste, nu vor putea fi ab
solviți de omenie, potrivit maximei 
sadoveniene : „Devii om prin res
pect fată de oameni și muncă 
cinstită".

Ora săptăminală de dirigenție este 
un microbilanț mobilizator realizat 
nu prin muștruluială. ci prin rele
varea direcțiilor de cultivare a afec
tivității. a caracterului. Expresii ca: 
„Sinteți cea mai rea clasă !“. „Vă 
măninc dacă nu invătați !“ etc., au
zite uneori, sint mai mult decit 
ridicole în limbalul unul cadru di
dactic. dovedind incompetenta sa 
psiholingvistică. încă și mai dăună
toare apare tendința unor colegi 
de-ai noștri de a înlocui dezbaterea 
educativă din ora de dirigenție cu 
alte activități (meditații etc.) sau 
limitînd-o la probleme organizato
rice. Elevii sint astfel lipsiți de cu
noașterea aspectelor esențiale care 
să-i ajute în consolidarea trăsături
lor de caracter pozitive și a deprin
derilor civilizatorii.

Pentru că este necesară accen
tuarea în activitatea educativă eu 
tinerii a problemelor legate de com
portamentul corect, de creativitatea 
social-umanistă. de gindirea econo
mică etc., ar fi potrivită parcurge
rea unei bibliografii adecvate dezba
terilor etioe la dirigenții și în alte 
activități școlare, așa cum se reco
mandă in activitățile de perfecțio
nare didactică. Elevilor le plac arti- 

maiștrii Nicolae Negoiță, Ștefan 
Sukds. șeful atelierului de întreți
nere și reparații, Gheorghe Bârăscu, 
Alexandru Hiloche, inginer Ion Po- 
sea, șeful secției pregătire, sau 
muncitorii Silvia Benghiuz, Nicolae 
Barbure, ca să nu mai vorbim de 
Romeo Tomescu, inginerul-șef al 
întreprinderii.

Situația înfățișată vorbește grăitor 
despre atenția acordată exemplului 
personal, forței de mobilizare a 
acestuia în succesul acțiunii de mo
dernizare. Comuniștii cu cea mai 
temeinică pregătire, de cele mai 
diverse profesii și pregătiri au pri
mit sarcini concrete să rezolve dife
rite probleme. Și ei au dat tonul, 
au imprimat un ritm, au antrenat 
alți oameni. Ceea ce pină la urmă a 
generat un climat de întrecere și 
autodepășire, o atmosferă propice 
inovației. Așa s-a trecut de pildă 
la reorganizarea fabricației de man
șete (garnituri) pinzate, folosite la 
utilajele hidraulice care lucrează la 
presiuni înalte. Pină în 1986. aceste 
elemente se executau pe mașini 
diversificate în întreaga secție, pe 
baza unei tehnologii depășite. De 
aici, principalul inconvenient : între
prinderea nu putea satisface integral 
necesitățile de garnituri pinzate ale 
economiei naționale. Astăzi, ele se 
realizează într-un spațiu special, pe 
baza unui flux de fabricație cu o 
tehnologie îmbunătățită. Efectul : 
de la 1.1 tone în 1986, producția de 
garnituri pinzate va crește pină în 
1990 la 36.1 tone. în același interval, 
productivitatea muncii va spori 
considerabil.

Despre modul cum acționează 
aici comuniștii am reținut cîteva 
„secvențe" din munca lor, surprinse 
in ziua respectivă. Pe tehnicianul 
Constantin Negoițescu. secretar cu 
probleme de propagandă la organi
zația nr. 7, l-am văzut urmărind 
probele tehnologice la linia auto
mată de finisare a simeringurilor.

— Vreau să adaptez corpul de 
finisare de la aceste mașini, care 
asigură o înaltă productivitate și 
precizie de lucru la mașinile de tip 
mai vechi. Pină la ora 15 o să fac 
și probele respective. Sint sigur de 
reușjtă. în același timp sint pe 
punctul de a finaliza o altă lucrare ; 
tăierea directă a trapezului la cu
relele trapezoidale, cale prin care se 
elimină o operație și munca a 9 oa
meni.

De numele acestui comunist este 
legată și o altă realizare recentă : 
proiectarea unui impregnor care 
mărește de 2,2 ori capacitatea de 

colele-dezbatere din presă și lucrări 
cu maxime valențe afectiv-educative 
ca : Amintiri despre anii de școală 
(Editura politică, 1966), Mărturii des
pre tineri și tinerețe (Editura poli
tică, 1970). Aspirații și atitudini in 
adolescență de I. Dumitrescu și 
N. Andrei (Editura „Albatros" 1983), 
Liliac alb in ianuarie de George 
Șovu, Mic îndreptar de comportare 
civilizată de P. Vintilă (Editura di
dactică și pedagogică, 1967), Tine
rețea — virsta opțiunilor (Editura 
politică, 1980), Viața rațională de 
Dumitru Șteflea (Editura medicală, 
1983), Creativitatea socială de I. Mo- 
raru (Editura politică. 1981), Vinză- 
torii de iluzii de Vasile Tincu (Edi
tura politică, 1982) etc. Asemenea 
lucrări sint la mai fiecare bi
bliotecă, dar relativ puțini tineri 
le citesc, fiindcă unii diriginți 
nu le recomandă, neglijînd ast

Afecțiune, dialog, responsabilitate
Apropiindu-ne cît mai mult de 

elevii noștri, vom reuși să-i deter
minăm să vadă în noi pe cei mai 
competenti. mai drepți, mai devotați 
colaboratori, gata oricînd să le 
acorde ajutorul necesar înfrîngerii 
greutăților. Acest rol, pe care este 
chemat să-l îndeplinească într-un 
înalt grad profesorul diriginte, va 
spori și mai mult autoritatea profe
sorului, va face ca profesorul diri
ginte să fie prima persoană căreia 
elevul să i se destăinuie, să-i ceară 
sfatul în privința tuturor probleme
lor ce-1 frămintă. Astfel, profesorul 
diriginte devine, cu adevărat, un al 
doilea părinte, relațiile dintre el și 
elevi fiind unele de colaborare, de 
conlucrare, relații bazate pe interese 
comune.

Profesorul diriginte trebuie să-și 
desfășoare activitatea, incepînd cu 
organizarea climatului educațional, 
cu programarea, pregătirea și desfă
șurarea tuturor acțiunilor, numai din 
interiorul colectivelor de elevi și 
profesori care predau la clasa res
pectivă. Da. numai din interiorul 
acestora, cu elevii și profesorii, în 
scopul înfăptuirii sarcinilor puse in 
fata școlii de către conducerea de 
partid și de stat.

Dar nu întotdeauna găsim înțele
gere pentru acest mod de a lucra cu 
elevii. Vă relatez un fapt din expe
riența mea didactică. Acum 21 de 
ani. pe cind eram proaspăt absol
vent și novice in ale invățămintului, 

impregnare a firelor, eliminind unul 
din cele mai înguste locuri din 
fabricație.

— Nu există probleme care să nu 
poată fi rezolvate, ne spune el. To
tul este să nu te lași dezarmat în 
fața greutăților.

Asemănător gîndește și munci
torul specialist Nicolae Barbure, 
un alt pasionat al noului. Și 
noul nu este, nu poate fi ur
mărit numai in „orele de servi
ciu". O idee, un gînd te urmăresc 
continuu. O dată, comunistul Bar
bure trecind spre plaja Neptunului, 
a găsit o curea trapezoidală ruptă 
și a ridicat-o. Examinînd și încer- 
cind această curea împreună cu spe
cialiștii, au descoperit ceva nou la 
ea, care-i mărește rezistența. Acest 
ceva a fost preluat acum de uzină.

Aceleași lăudabile preocupări 
le-am intilnit și la Romeo Tomescu, 
inginerul-șef al întreprinderii, care 
ține să precizeze :

— Cele mai eficiente măsuri care 
ne vor permite să dublăm producti
vitatea pină in 1990 abia de acum 
înainte vor fi aplicate. Unora, acest 
program le-ar putea părea îndrăzneț, 
într-adevăr, are multă îndrăzneală 
in el. Dar se va realiza, pentru că 
este solid fundamentat. EI cuprinde 
idei și soluții îndrăznețe, dar și rea
liste. Vom executa utilaje cu ran
damente superioare, cum ar fi pre
sele de vulcanizat garnituri, prese 
autoclave, alte utilaje cu parametri 
superiori. împreună cu cadrele Uni
versității din Brașov am demarat 
acțiunea de realizare a unor utilaje 
și dispozitive de mare randament, 
care vor elimina munca manuală la 
multe operații. Apoi ne-am propus 
să modernizăm utilajele existente și 
să remodernizăm pe cele moderni
zate o dată. Aceasta, in paralel cu 
perfecționarea tehnologiilor și in
troducerea unor tehnologii noi, cum 
ar fi curățirea cu ajutorul ultra
sunetelor (in colaborare cu Institu
tul politehnic din Iași). Și exem
plele ar mai putea continua.

...Sînt fapte, sint gînduri care 
redau. în felul lor, o stare de spirit : 
hotărirea comuniștilor celor două în
treprinderi de a transpune in viață 
programele care vor da o nouă di
mensiune procesului de perfecțio
nare a organizării și modernizare a 
producției, de a răspunde exigențe
lor legitime ale stadiului actual de 
dezvoltare a industriei, sarcinilor 
formulate la recenta plenară de 
secretarul general al partidului, de a 
crea condiții pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan, spo
rind contribuția acestor colective la 
progresul general al patriei noastre.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

fel prețiosul ajutor pe care-1 pot 
da cărți de acest fel in formarea 
tinerelor personalități. Părerea că 
elevii nu ar mai avea timp pentru 
asemenea lecturi, este eronată, de
oarece multi citesc mult din litera
tura nerecomandată de scoală sau, 
în cel mai rău caz. pierd vremea cu 
preocupări nefolositoare, ceea ce nici 
lor nu le face plăcere, cind sînt puși 
in situația de a-și gindi serios per
spectiva vieții, potrivit proverbului 
„Ce. semeni, aceea culegi". „Cine 
seamănă timp pierdut culege viață 
irosită", spune un alt proverb ro
mânesc. De aceea, elevii și mai ales 
părinții apreciază pe oamenii școlii 
care știu să-i conducă pe tineri in 
găsirea celui mai potrivit drum de 
împlinire personală. ♦

Alexandra APOSTOL
profesoară, Botoșani

mi se repartiza să îndeplinesc func
ția de diriginte la clasa a VIII-a A, 
care nu era una oarecare, ci așa 
cum se mai obișnuiește uneori și 
astăzi, clasa ce ridica cele mai multe 
probleme privind îrivătătura. frec
venta, dar mai ales la capitolul or
dine și disciplină. în 2—3 zile m-am 
convins, că profesoara de geografie, 
pe care o urmam. îmi prezentase 
bine colectivul. Am ajuns la conclu
zia că singurul mod de a-i ajuta să 
se îndrepte era să stau cît mai 
mult in mijlocul lor (in pauze, in- 
terasistente la ore, vizite la părinți, 
cit mai multe activități extrascolare 
antrenante, la care să participe în
treaga clasă, discuții cu părinții 
fruntași în producție etc.). Dar. cind 
mă pregăteam să strig „EVRICA", 
în timpul unei adunări la care 
participau toate cadrele didactice si 
cei 622 elevi ai școlii, directorul 
adjunct m-a chemat din mijlocul 
elevilor mei si m-a admonestat 
pentru că „știrbesc prestigiul de ca
dru didactic". N-am dezarmat. iar 
practica a confirmat că trebuie să 
ne desfășurăm activitatea din inte
riorul colectivelor de elevi, conto- 
pindu-ne cu cele mai frumoase 
idealuri ale lor. promovind dialogul 
în relațiile cu ei.

într-un colectiv în care activitatea 
se bazează pe încredere, întrajuto
rare și respect reciproc, pe stimu
larea participării si autoconduoerii. 
apar. în timp, multe propuneri de
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„Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris". 
Un vers arghezian a- 
doptat de mult cu va
loarea unui moto em
blematic. Nume de 
autor venerat și carte 
„frumoasă" sfidind 
timpul, ca un simbol 
al luminii cugetătoa
re. fertilizind solul 
pururi avid al cunoaș
terii și sensibilității 
omenești.

Durată opunindu-se 
duratei, același timp 
al consacrării si vali
dării în eternitate e a- 
gentul pustiitoarei e- 
roziuni a operei pal
pabile, devastator de 
irecuperabile comori; 
iar fragila alcătuire a 
cărții e poate cea mai 
vulnerabilă victimă a 
acestui de temut ase
diu. Cum poate fi deci 
apărată cartea de su
ferințele senectuții ei 
materiale? Cum i se 
poate spori longevita
tea spre . folosul și 
bucuria noastră spiri
tuală ?

întrebarea poate Pă
rea retorică, de vre
me ce, din 1967. deci 
de două decenii, exis
tă in România un de
votat si competent 
„spital al cărților" din 
patrimoniul național. 
A detalia în seci date 
reportericești activi
tatea Laboratorului de 
patologie a cârtii nu 
constituie insă scopul 
acestor rinduri1 la
pidare. Ar însemna 
să apreciem tardiv 
inițiativa generoasă, 
profund culturală a 
Bibliotecii centrale 
de stat, sub egida că
reia funcționează a- 
cest laborator, truda 
competentă si devota
tă a celor cincispre
zece lucrători, adică 
restauratori de corp 
carte, legătură, foto

graf, chimist, biolog 
investigator. Dar a- 
ceste date ar aparține 
strict prezentului, iar 
noi intenționăm să 
consemnăm o bucurie 
vecină cu poezia: slo
ve ale trecutului, a- 
variate de timp, isi re
capătă aici sănătatea, 
nobilul lor mesaj este 
recuperat. Palia de la 
Orăștie. Carte româ
nească de invătătură 
a lui Varlaam, Pravila 
de la Govora : aceste 
titluri sint prezente 
în manualul școlar ca 
prime atestări ale 
limbii române literare.

CONSEMNĂRI

Noua 
viață 

a că rții
Rigoarea lor scolastică 
dispare insă la vede
rea, animată de o co
pleșitoare emoție', a 
unor tomuri însănăto
șite, din care morbul 
eroziunii a fost înlă
turat cu pasiune și 
răbdare, cu minuție 
chirurgicală si respect 
pentru cel mai secret 
detaliu estetic.

Manuscrise miniate, 
documente . istorice 
din colecții impună
toare. atlase, ediții re
nascentiste ale autori
lor antici, codice, ma
nuscrise muzicale. 
Zestrea recuperărilor, 
sporește. bibliotecile 
beneficiare își recapă
tă, valide, valorile ce

valoare, privind tematica orelor de 
dirigenție, programele de activitate, 
acțiunile cultural-educative și spor
tive care urmează a fi organizate. 
Se pune problema valorificării tu
turor acestor propuneri. Este adevă
rat că nu toate sînt valoroase. Noi. 
profesorii diriginți. avem insă dato
ria de a aprecia si valorifica tot ce 
este bun și constructiv. Unele su
gestii. mai puțin valoroase sau opor
tune. pot fi reformulate de cei în 
cauză cu ajutorul nostru. Trebuie să 
se evite eșecul. A spune „nu" din 
capul locului, refuzind dialogul sau 
ironizîndu-1 pe elev, este o greșeală 
pedagogică, una dintre cele care pot 
avea consecințe nefaste. E nevoie să 
stimulezi și să cultivi încrederea 
elevilor in forțele proprii, autocon
trolul și autoaprecierea, dorința de 
participare. Un rol important revine 
dirigintelui în a-i ajuta pe elevi să 
finalizeze toate propunerile, să le 
pună în practică. în. finalizarea ac
țiunilor trebuie să conlucrăm activ 
cu organizația de pionieri și U.T.C.,

A forma oameni adevărați
Ideal este faptul ca dirigintele să 

preia o clasă de la începutul unui 
ciclu de invătămint și să o ducă 
pină la capăt, iar acolo unde este 
posibil, pină la finele clasei a X-a 
sau a Xll-a. Schimbarea diriginților 
de la un ăn la altul — sau a învă
țătorilor — nu poate avea decit 
repercusiuni negative asupra proce
sului instructiv-educativ. implicit 
asupra formării viitorului cetățean. 
Am avut ocazia să conduc două serii 
de elevi — clasele V—VIII — de la 
începutul ciclului gimnazial pină la 
sfirșitul său. iar alți trei ani am fost 
diriginte la clase diferite. De la bun 
început, de fiecare dată am căutat 
să studiez atit trăsăturile psihologice 
ale fiecăruia dintre discipolii met. 
cit și modul in care știe să-și impu
nă personalitatea in cadrul colecti
vului. De asemenea, nu a fost elev 
care să nu fie vizitat la domiciliu 
de cel puțin două ori in fiecare an 
școlar — iar atunci cind aveam de 
lucru cu elevi-problemă. numărul 
vizitelor la domiciliu creștea la 5—6 
pe an. Am căutat în permanentă să- 
cunosc amănunțit mediul familial al 
elevului pentru a-mi putea da seama 
pe care latură a procesului instruc- 
tiv-educativ să pun accentul ca să-l 
ajut pe cel în formare să devină un 
om adevărat. De un real folos in 

le conferă prestigiul.
„Eiecare carte e un 

caz" — ni se explica. 
Textura filei, cernelu
rile, culorile, agenții 
patogeni nu sint peste 
tot aceiași. Cărțile au 
maladii personale, iar 
acest amănunt, al tai
nicei lor vulnerabili
tăți, sporește coefici
entul de autenticitate, 
de umanitate înglobat 
în alcătuirea lor.

In utopiile unui scri
itor celebru, lumea era 
imaginată aidoma unei 
uriașe biblioteci. Uto
pie generoasă, in mă
sura in care bibliote
ca este depozitara 
sensurilor maiore. do- 
bindite Prin cel mai 
elevat travaliu al cu
getului. Altă utopie ar 
putea revendica un 
lăcaș al marilor cărți 
recuperate, căzute de-a 
lungul timpului victi
mă flagelurilor ome
nirii : războaiele, ob
scurantismul fanatic, 
ignoranta nepăsătoa- 
re. A proteia așadar 
cărțile înseamnă a 
salva însăși ființa 
noastră antă să-si pri
ceapă rostul ascen
dent. civilizator.

Cartea posedă o via
tă 'secretă a cărei 
pulsație o simte. cu 
fericită uluire. cel 
care s-a invrednicit 
s-o scrie. Aceeași pul- 
sat'e inefabilă o re
trăiește. cu siguranță, 
cel care îi dă viată 
pentru a doua oară, 
vmdecind-o de mala
diile implacabile ale 
uzurii. Numai că nu
mele lui. al restaura
torului de carte, ră- 
mtne in anonimatul 
din care se nasc, cu 
modestie, faptele noas
tre durabile.

Stnaranda 
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cu familiile, cu comitetul cetățenesc 
de părinți. , cu întreprinderile.

Mă intreb cu ce alte mijloace ar 
fi putut realiza profesoara de ma
tematică citată în articolul din 
„Scinteia" minunatele transformări 
in viata elevului în cauză și a cla
sei respective. Cum si cu ce, efect 
am putea să le vorbim elevilor noș
tri despre democratizarea întregii 
vieți economico-sociale. deci și a 
invățămintului. cind noi nu promo
văm în relațiile cu ei metodele 
participative ? Este de neeonceput 
că ne-am mai putea întoarce la 
acele metode care au generat anal
fabetismul și ierarhizarea arbitrară 
a copiilor în trecut. Sarcinile minu
nate pe care le avem în față nu le 
putem realiza decit printr-o anga
jare afectivă, plină de responsabili
tate și respect pentru copii, pentru 
viitorul lor. pentru viitorul țării.

Leonard GIR1GAN 
profesor, Școala cu cl. I-X 
Stănilești, județul Vaslui

munca de diriginte mi-a fost strinsa 
colaborare cu colectivul de profesori 
care predau la clasa respectivă si cu 
conducerea școlii — mai ales că, o 
bună bucată de vreme, directorul 
școlii unde lucram nu era nimeni 
altcineva decit fostul meu diriginte 
din ultima clasă a liceului. Această 
colaborare mi-a permis să-mi fac 
la sfirșitul ciclului gimnazial o vi
ziune completă asupra fiecărui elev 
in parte, viziune care m-a ajutat 
să-i îndrum în alegerea profesiei.

Din datele pe care le am la dis
poziție. din cele două serii de elevi
— clasele V—VIII — 95 la sută au 
absolvit cursurile liceale, iar din 
aceștia 70 la sută sint absolvenți ai 
invățămintului superior. Rezultatele 
acestei munci mi-au dat si satisfac
ții deosebite. Nu de puține ori elevii 
mei au reprezentat cu cinste școala 
la concursurile pe materii de invă- 
țămînt — faza județeană și națională
— sau la sesiunile de comunicări 
științifice.

Multi dintre ei sînt astăzi în co
respondentă cu mine, devenindu-mi 
adevărați prieteni, făcîndu-mi vizite 
la locul meu de muncă.

Laurentiu ȘTEFANESCU
profesor. București

ln atmosfera de puternică 
emulație artistică generată de 
marea competiție a muncii și 
creației. Festivalul național 
„Gintarea României", Timișoara 
a găzduit de curind Concursul 
coral interjudețean „Sabin Dră
goi", organizat din inițiativa 
Comitetului de cultură si edu
cație socialistă al județului Ti
miș, cu sprijinul celorlalte fo
ruri locale cu atribuții in acest 
domeniu.

Prima ediție a noii întreceri 
— rezervată de această dată an
samblurilor corale bărbătești — 
a coincis cu aniversarea a 10 
ani <ie activitate a coralei „Sa
bin Drăgoi" a Casei municipale 
de.cultură Timișoara, condusă 
de cunoscutul dirijor Teodor 
Nicoară. care și-a făcut un titlu 
de onoare din valorificarea la 
un înalt nivel artistic a bogatei 
creații muzicale a marelui fol
clorist și compozitor bănățean. 
Iată de ce concursul a si debu
tat cu un medalion Sabin Drăgoi, 
care a cuprins atit evo
cări dedicate vieții și creației 
acestuia, cit și un concert co- 

Opțiune 
pentru valorile 

artei corale
ral (inmănunchind piese de 
prestigiu semnate de compozi
tor) susținut de corul Filarmo
nicii de stat „Banatul" și an
samblul sărbătorit.

Concursul propriu-zis a reunit 
8 formații care au avut in re
pertoriu lucrări aparținînd lui 
Sabin Drăgoi. altor compozitori 
români clasici si contemporani, 
precum și piese din creația uni
versală.

La sfirșitul întrecerii, juriul, 
prezidat de compozitorul Radu 
Paladi. a atribuit „Trofeul" 
concursului corurilor „Armonia" 
(al U.J.C.M. Clui) și „Armonia" 
(al Casei de cultură a munici
piului Brăila) si coralei „Sabin 
Drăgoi", din Timișoara.

„Impresie foarte bună au lăsat 
Si celelalte formații participan
te — spune compozitorul și di
rijorul Nicolae Boboc, artist 
emerit, membru al juriului : co
rul țărănesc din Slatina Nera 
(Caraș-Severin). formația „Ză- 
randul". alcătuită din veterani 
din războiul antifascist, corul 
ostășesc „Albatrosul" din Man
galia. corul „Iacob Mureșianu" 
al Casei de cultură a munici
piului Cluj-Napoca și corul în
treprinderii de utilaj minier 
„Unio" — Satu Mare. Meritul 
unora dintre aceste formații | 
constă si in promovarea unor 
piese valoroase din creația mu
zicală românească contempora- ; 
nă. între care unele aparținînd 
chiar dirijorilor lor. Prin cali
tățile artistice, ținuta repertorii- 
lor formațiilor concurente, prin 
atmosfera de însuflețită si sub
stanțială participare asigurată 
de organizatori, publicul spec
tator a asistat Ia o adevărată 
sărbătoare a muzicii corale".

Deplina reușită înregistrată 
chiar de la prima ediție a în
tărit convingerea organizatori
lor că această manifestare va 
căpăta amploare, reunind de 
acum înainte, din doi in doi ani. 
ansambluri corale bărbătești de 
pe întreg cuprinsul tării, contri
buind deci la dezvoltarea artei 
corale, cu bogate tradiții in Ba
nat. dar și în alte zone ale tării, 
la stimularea creației componis
tice in acest gen artistic, la afir
marea de noi talente interpreta
tive și dirijorale.

Cezar IOANA

Cerc de istorie
Cercul de istorie națională 

„Vasile Goldiș" din cadrul Li
ceului industrial nr. 9 din Ti
mișoara. înființat in urmă cu 
10 ani, și-a înscris în program, 
o dată cu începerea noului an 
școlar, o seamă de activități 
menite să contribuie la cu
noașterea cît mal aprofundată 
de către elevi a monumentelor 
de seamă din istoria patriei, a 
mărețelor înfăptuiri din anii 
de glorie ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

— Vrem ca și pe această cale 
— ne spune prof. dr. Gheorghe 
Șora. coordonatorul cercului — 
să formăm înalte convingeri pa
triotice, revoluționare la elevi, 
astfel incit aceștia să devină nu 
numai buni muncitori și spe
cialiști, ci și buni cetățeni. A- 
cestui scop ii sînt subordonate 
dezbaterile pe teme de istorie, 
excursiile de studii și docu
mentare Ia locuri . istorice și 
case memoriale și altele. (Cezar 
Ioana).

tv
20.00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.40 în lumina orientărilor și sar

cinilor subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
educației politice si culturii so
cialiste • Munca înseamnă crea
ție

20,30 Film seria! (color). „Adam șl 
Eva“. Producție a televiziunii 
cehoslovace. Premieră pe tară. 
Regia : A. Moskalyk. Ultimul 
episod

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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A apărut :
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NICOLAE CEAUSESCU
♦

Cuvîntare la Plenara 
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
5 octombrie 1987

EDITURA POLITICA

Plenara C. C al U.T.C

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SC1NTE1I“

A

Marți, 13 octombrie, a avut loc în 
Capitală plenara extraordinară a 
Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunist.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvintul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Poli- 

, tic Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara, avî.nd în vedere hotărirea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prin care tovarășul Nicu 
Ceaușescu a primit alte însărcinări 
pe linie de partid, a. aprobat elibe
rarea sa din funcția de prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Tovarășul Ioan Toma, secretar al 
C.C. al U.T.C., a fost ales, în unani
mitate. în funcția de prim-secretar 
al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

în cadrul plenarei au luat cuvîn- 
tul tovarășii Nicu Ceaușescu și Toan 
Toma, care au mulțumit pentru în
crederea ce li ■ s-a acordat, asi- 
gurînd conducerea partidului, per
sonal pe secretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că vor acționa cu 
întreaga capacitate și putere de 
muncă pentru înfăptuirea obiective
lor programului partidului și hotărî- 
rilor Congresului al XIH-lea al 
P.C.R.

Cronica zilei
Delegația parlamentară japoneză, 

condusă de Koji Masuoka, membru 
al Camerei Consilierilor a Dietei, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, face p vizită în țara noas
tră, a avut, marți, întrevederi cu 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, și Cornel Pînzaru. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co-

merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Au fost abordate aspecte privind 
posibilitățile de lărgire și diversifi
care a schimburilor comerciale bila
terale pe baze reciproc avantajoase 
și s-a făcut un schimb de păreri in 
legătură cu unele probleme ale vie
ții internaționale.

A fost prezent • Masanari Ozaki, 
ambasadorul Japoniei la București.

(Agerpres)/
VASLUI ’: Cantități suplimentare de metal 

în producție
și a conteinerelor, dar și unei mai 
fructuoase cooperări cu organiza
țiile de masă și obștești, consiliile 
populare, deputății și cetățenii, in 
cele 8 luni din acest an au fost co
lectate și expediate suplimentar 
unităților siderurgice ale tării peste 
5 600 tone oțel, 680 tone fontă, 65 
tone alamă, 76 tone aluminiu și 
alte metale neferoase. (Petru 
Necula).

reintroduse
în întreprinderile industriale. în 

cartierele celor patru orașe, pre
cum și in comunele județului 
Vaslui, se desfășoară o amplă 
și susținută acțiune de recuperare 
și reintroducere în circuitul econo
mic a materialelor refolosibile. 
După cum ne spunea Constantin 
Tiron. directorul întreprirfderii ju
dețene de profil, datorită preocu- 
Dării pentru sporirea și mai buna 
amplasare a centrelor de colectare

I____________________________________

(Urmare din pag. I)

o mîndrie să produci echipament e- 
lectronic de mate’ cdmpleiitâte. dai" 
aceasta nu scuză cu nimic neindepli- 
nirea planului la șuruburile care 
ți-au fost repartizate. Pentru că și 
acestea Sint foarte necesare, răspund 
unor cerințe precise. Și sînt cazuri 
cind șurubul poate condiționa livra
rea la timp a unui utilaj de milioane 
de lei și astfel — funcționarea nor
mală a mecanismului aprovizionării 
pe ansamblul economiei naționale. 
Așa cum atunci cind mergi la far
macie nu te-ai putea declara deloc 
mulțumit dacă solicitind un antine
vralgic ți s-ar oferi în schimb cașete 
de ampicilină. '

înfăptuirea integrală la toți indi
catorii a planului trebuie armonios 
împletită cu preocuparea pentru ri
dicarea nivelului de eficiență a acti
vității — cerință esențială a oricărei 
activități competitive. Din această 
perspectivă capătă o importanță cu 
totul deosebită încadrarea strictă în 
normele de consum aprobate, redu
cerea stocurilor materiale pe econo
mie, precum și intensificarea acțiu
nii de recuperare și recondiționare a 
materialelor, pieselor, subansamble- 
lor. Sînt probleme ce au fost amplu 
dezbătute in cadrul cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. sub- 
liniindu-se stringența cu care secere 
acționat pentru înfăptuirea lor e- 
xemplară. în aceste domenii urmea
ză să se adopte și o serie de măsuri 
care să pună ordine desăvirșită în 
ceea ce privește aprovizionarea cu 
piese și subansamble, măsuri menite 
să asigure ca aproximativ 50 la sută 
din necesarul de materii prime și 
60—70 la sută din cel de subansam- 
ble și piese să fie obținut prin re- 
condiționarea și refolosirea acestora.

Tuturor acestor programe și mă
suri le dau viață oamenii. De pro
funzimea cu care sînt Înțelese aces
te cerințe, de hotărirea și răspunde
rea cu care se acționează depinde 
pină la urmă transpunerea lor inte
grală in viață. Nimeni nu cunoaște 
mai bine rezervele de scădere a con
sumurilor materiale decît cel ce lu
crează concret și zilnic in domeniile 
respective. Nimeni nu poate depista 
mai bine noi modalități de folosire 
a materiei prime decît cel ce caută 
și urmărește să descopere aceste căi, 
decît cel ce este preocupat de acest 
lucru.

De aici importanța, în ultimă in
stanță decisivă, a răspunderii și ini
țiativei muncitorești în realizarea in
tegrală a planului pe acest an, pe 
întregul cincinal. Iată de ce culti
varea și întărirea permanentă a a- 
cestei răspunderi în buna gospodă
rire a mijloacelor de care dispune 
fiecare unitate, reprezintă un obiec
tiv fundamental al activității politi- 
co-ideologice. o prioritate a întregii 
munci de partid.

Problemele complexe ale realizării 
planului, ale creșterii eficienței și 
competitivității economiei noastre 
adțic in actualitate cu deosebită a- 
cuitate modul cum este valorificat 
cadrul democrației noastre economi
ce in vederea dezvoltării răspunderii 
oamenilor pentru buna gospodărire a 
proprietății socialiste și asigurării u- 
nui climat de ordine și disciplină in 
gospodărirea judicioasă a resurselor. 
Nu se poate aprecia că organele co
lective de conducere acționează co-, 
respunzățor dacă in unitatea respec
tivă consumurile sint depășite, dacă 
rebuturile sau absențele cresc. în 
spiritul aprecierilor secretarului ge
neral al partidului, consiliile oame
nilor muncii, precum și birourile e- 
xecutive ale acestora trebuie să se 
întrunească mai frecvent și să asi
gure dezbaterea temeinică a proble
melor, soluționarea lor, urmărind în
tărirea răspunderii . și îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate, creșterea con
științei de adevărați proprietari a 
tuturor oamenilor muncii, formarea 
in rindul acestora a unei gindiri e- 
conomice judicioase, care să-i ajute 
să înțeleagă și să rezolve proble
mele. Este foarte important să fie 
adoptate hotăriri bune și, așa cum 
arată viața, multe organisme de. con
ducere colectivă iau asemenea hotă
riri. Deficitară este în unele cazuri 
munca practică de transpunere in 
viață a hotărîrilor adoptate, activita
tea concretă pentru realizarea efec
tivă a sarcinilor, preocuparea pentru 
stimularea inițiativei, răspunderii, a 
hotărîrii și spiritului revoluționar. în 
condițiile in care, așa cum se apre
cia in cuvîntare, colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
centrale dispun de tot ceea ce este 
necesar pentru realizarea la timp a 
planului pe acest an, munca organi
zatorică, hotărirea și răspunderea, 
devotamentul și abnegația cu care 
se acționează pentru soluționarea 
problemelor dețin un rol esențial.

în spiritul aprecierilor și ori
entărilor cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, orga
nele și organizațiile de partid, orga
nismele democrației muncitorești re
voluționare sînt chemate să-și ana
lizeze cu maximă exigență propria 
muncă, să adopte măsurile necesare 
in plan politic, organizatoric și edu
cational, astfel incit perioada tri
mestrului patru să devină o perioa
dă de mare efort creator pentru în
deplinirea planului pe întregul an, 
ca bază trainică a realizării tuturor 
obiectivelor actualului cincinal, pen
tru intimpinarea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei dc-a 40-a 
aniversări a proclamării Republicii 
cu succese deosebite în întreaga ac
tivitate de înfăptuire a socialismului 
multilateral dezvoltat pc pămintul 
României.

Paul DOBRESCU

cinema
• Figuranții : SCALA (11 03 72) — 10; 
13; 16; 19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
12; 16; 19
O Moromeții : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 12; 16; 19. MELODIA (1113 49)
— 9; 12; 16; 19. CULTURAL (83 50 13)
— 9: 12: 16; 19
• Colierul de turcoaze :
NOI (15 61 10) -
0 Pădurea de I
(31 28 13) — 15; 1
• Trandafirul
(10 67 40) — 15: 1
• Nea Marin
(21 31 86) — 9;
O Anotimpul iubirii :
(23 94 10) — 15; 17; 19
O Program special pentru copii și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 
13; 15.15; 17.30; 19.30

TIMPURI
- 9: II; 13; 15; 17: 19 
fagi : DRUMUL SĂRII 
17: 19

galben : VIITORUL 
17; 19

1 miliardar : ARTA 
11; 13; 15: 17; 19

PROGRESUL

GRIVITA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
Song nu renunță: BUZEȘTI
— 15; 17; 19
șaptelea cartuș : PACEA
— 9; 11; 13: 15: 17; 19

STU-
19,15

© Pădurea de mesteceni
(17 08 58) *
• Song
(50 43 58)
© Al
(71 30 85) ................................
© Medalion Luchino Visconti 
DIO (59 53 15) — 9.30; 12.45; 16

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Caligula — 18
® Filarmonica
(15 68 75, Ateneul 
ța- artelor. Arta 
le ei în cultura 
antic (partea a Il-a). Spectacol reali
zat de Cristina Vasiliu — 18
• Opera Română (13 18 57) ; Giselle 
— 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

,.George 
Român) : 
orientală 
europeană.

Enescu" 
Confluen- 
și ecouri- 

Egiptul

ROȘIORI DE VEDE :
Un nou cartier

în orașul Roșiori de Vede au în
ceput lucrările de construcție la 
primele blocuri dintr-un nou car
tier de locuințe amplasat în peri
metrul cuprins între străzile Du
nării, Nicolae Bălcescu și Dobro- 
geanu Gherea. într-o primă etapă 
vor fi ridicate în această zonă 386 
de apartamente din panouri mari 
integral finisate, la parterul unora 
dintre noile blocuri de locuințe, 
care vor avea 4 niveluri, urmînd a 
fi amenajate spații pentru unități 
comerciale cu o suprafață totală de 
1 240 metri pătrați. Conform schi
ței de sistematizare. în etapa a 
doua se prevede construirea în a- 
celași cartier a incă 300 de aparta
mente moderne și confortabile. 
Pină în prezent, în această frumoa
să localitate din județul Teleor
man. care in anii ce au urmat Con
gresului al IX-lea al partidului a 
cunoscut profunde transformări e- 
conomico-sociale. au fost puse la 
dispoziția oamenilor muncii peste 
5 200 de apartamente. Este demn 
de remarcat faptul că la construc
ția noilor blocuri de locuințe o 
contribuție însemnată o aduc viito
rii beneficiari — oameni ai muncii 
de Ia Întreprinderea mecanică de 
material rulant. întreprinderea 
mecanică pentru agricultură. între
prinderea textilă, fabrica de bere 
sau întreprinderea de ulei. (Stan 
Ștefan).

obiectivele edilitar-gospodărești 
necesare. (Gheorghe Baltă).

ZALĂU : Prin contribuția
• cetățenilor

. In zona de agrement „Brădet", 
în apropiere de Zalău, se amena
jează un nou și modern stadion. 
Zilnic pot fi întîlniți aici numeroși 
cetățeni la muncă patriotică pen
tru aducerea terenului la cotele 
necesare, la taluzări și săpat ri
gole și altele. Pină acum, după 
cum ne spunea șeful lucrării. loan 
Sălăjan, prin acțiuni cetățenești 
s-au excavat peste 50 000 mc pă- 
mint. s-au așternut 14 000 mc de 
balastru, s-au amenajat 860 metri 
liniari de bordură. Lucrările donti- 
nuă. (Eugen Teglaș).

CĂLĂRAȘI : în 
iubitorilor de

începind de la 10 
pentru iubitorii de carte din mu
nicipiul Călărăși s-a deschis în 
Piața Centrală o nouă și spațioasă 
librărie. Asigurînd accesul publi
cului direct la standuri, fiind a- 
menajată pe principiul autoservi
rii, noua unitate pune la dispoziția 
cumpărătorilor peste 4 000 de titluri 
de cărți din toate domeniile, in
clusiv pentru copii. (Mihail Dumi
trescu).

sprijinul 
carte
octombrie,

TULCEA : Volum sporit 
de materiale refolosibile
în toate localitățile și unitățile 

economice din județul Tulcea se 
desfășoară ample acțiuni de colec
tare a materialelor refolosibile și 
de livrare a acestora la beneficiarii 
din diferite zone ale tării.

— Ca urmare a acestor acț'uni 
— ne spune tovarășul Petre Rîn- 
ciog, directorul întreprinderii ju
dețene de valorificare a materia
lelor refolosibile — am reușit în 
acest an să colectăm suplimentar 
peste 1 600 tone oțel. 951 tone fon
tă, 121 tone aluminiu. însemnate 
cantități de bronz, alamă și alte 
materiale refolosibile. , (Nicolae 
Amihulesei).

OCNA SIBIULUI : Acțiuni 
de înfrumusețare

Cunoscut. în special, pentru zona 
balneară și complexul de 
ment, orașul Ocna Sibiului 
bogățește. zestrea edilitară 
blocuri de locuințe, unități comer
ciale și dotări social-culturale. pre
cum și prin acțiunile de înfrumu
sețare și bună gospodărire la care 
sint antrenați toți locuitorii. Un 
sumar bilanț al acestor acțiuni cu
prinde. printre altele, plantarea în 
parcuri și in zona lacurilor a 1 400 
pomi ornamentali și arbuști, repa
rații și modernizări de străzi, re
parații ale fațadelor clădirilor, co
lectarea unor mari 
materiale refolosibile și altele. (Ion 
Onuc Nemeș).

trata- 
își îm- 
cu noi

cantități de

BACĂU : Sporește 
zestrea edilitară

MUREȘ : Locuințe noi 
la sate

însemne noi pe stema unui vechi oraș
De secole întregi, pe stema ora

șului Lodz stăruie, ca însemn dis
tinctiv, o barcă pe apă. Dar, ori- 
cît ar părea de ciudat, acest al 
doilea oraș ca mărime al Poloniei, 
numărind 850 000 de locuitori, isi 
aduce apa potabilă și industrială 
necesară, prin două mari conduc
te, de la 50 kilometri depărtare. O 
a treia conductă se va alătura ce
lorlalte două, construcția ei fiind 
impusă de expansiunea economică 
și urbanistică a orașului, cel mai 
puternic centru al industriei ușoa
re poloneze și unul din cele mai 
importante din Europa — și nu 
numai.

în timpul călătoriei în Polonia 
prietenă, pentru a cunoaște cite 
ceva din și despre un oraș de ase
menea proporții și mare complexi
tate economică, științifică și cul- 
tural-artistică. asa cum este Lodz, 
am avut la dispoziție mai puțin de 
dpuă zile, dar am plecat cu carne
tul de reporter plin de date si im
presii. datorită. îndeosebi, Însoțito
rului Andrej Pasowski. de la co
mitetul voivodal de partid. bun 
cunoscător al locurilor și oameni
lor. al acestei străvechi așezări a- 
flate în inima țării, la Încrucișarea 
marilor drumuri comerciale conti
nentale.

Primul popas l-am făcut în ma
rele parc Ludowy, cu copaci secu
lari, in mijlocul căruia se află 
Monumentul mișcării muncitorești 
revoluționare. în granitul său sint 
incrustate cuvintele marelui poet, 
originar din Lodz, Wladyslaw 
Broniewski : „Ei ne-au învățat 
cum să trăim, cum să luptăm, pen
tru a nu fi infrînți, cum 
viața, astfel incit' fiii și 
să-și amintească mereu 
Să-și amintească de cei 
luptat, cu eroism, pină 

împotriva

deri noi ale industriei ușoare (tex
tile, confecții, tricotaje, încălță
minte), ci și obiective ale tehnicii 
de virf in’ domeniul electronicii, 
electrotehnicii, mecanicii fine. Vi- 
zitîndu-le. contrastul îti apare cu 
atit mai izbitor intre rudimentarele 
mașini din făbricuțele de altădată 
și complicatele procese de produc
ție mecanizate și automatizate ale 
celor de azi, cu muncitori-dirijori 
la pupitre de comandă. Cum tot 
contrastantă — și âceâsta este încă 
o caracteristică a orașului — apa
re însăși înfățișarea lui edilitar-ur- 
banistică. Bulevarde largi, cu cite 
trei și patru benzi de circulație pe 
sens se întretaie cu străduțe Întor
tocheate. Noile cartiere Zubardz, 
Teofilow, Widzew și Retkinia, cu 
blocuri de cite 10—20 de etaje, se 
învecinează cu , case modeste, deloc 
confortabile,' in curs de demolare, 
ridicate de foștii patroni pe lingă 
fabricile lor. Tot ce s-a construit 
și se construiește
pune în evidentă o arhitectură în
drăzneață și originală, de un opti
mism robust, luminos — de la 
noua și moderna întreprindere de 
textile „Vera“. pe care am vizi
tat-o la cumpăna Schimburilor de 
lucru, pină la ultimul bloc de lo-

acum la Lodz

Note de călătorie 
din R. P. Polonă

Zestrea edili tar-gospodărească a 
municipiului Gh. Gheorghiu-Dej, 
orașul petrochimiștilor de pe valea 
Trotușului. sporește de la un an la 
altul. Pe platoul din imediata 've
cinătate a casei de cultură a fost 
predat „la cheie" ultimul bloc de 
locuințe din noul ansamblu cunos
cut sub denumirea de „Libertății". 
Au fost înălțate aici blocuri care 
însumează peste 1 500 apartamente 
confortabile, la parterul cărora au 
fost amenajate spații comerciale și 
de servire. Cu acestea, numărul a- 
partamentelor construite pîriă acum 
in municipiul de pe Trotuș se ri
dică la 16 000. Un alt ansamblu de 
locuințe, care va avea circa 1 000 a- 
partamente, se conturează pe stra
da Mărășești. Primele 300 aparta
mente au fost date in folosință oa
menilor muncii. în prezent, con
structorii execută lucrări de orga
nizare de șantier pe valea Cașinu- 
lui, unde va fi înălțat un nou an- 
samblu de locuințe dotat cu toate

Tn ultimii 22 de ani. satele mu
reșene au cunoscut, asemenea tu
turor 
profunde prefaceri Înnoitoare, 
aceste zile, în localitățile 
Sărmașu. Singeorgiu 
Miercurea Nirajului. . .
Deda, Band. Riciu și altele a fost 
dat în folosință, pentru specialiștii 
satelor și al ți lucrători, cel de-al 
500-lea apartament construit în 
actualul cincinal. Acestea ridică la 
5 000 numărul apartamentelor con
struite in satele mureșene în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al IX-lea si pină în prezent. 
Ca urmare, mai bine de 10 000 de 
pameni ai muncii — lucrători din 
industria locală, ingineri, profesori, 
medici — locuiesc azi în aparta
mente confortabile. Totodată, spa
țiile comerciale au ajuns la aproa
pe 150 000 mp. iar suprafața uni
tăților prestatoare de servicii către 
populație a sporit, in aceeași peri
oadă. de peste 6 ori. (Gheorghe 
Giurgiu).

așezărilor rurale ale tării, 
în 

Iernut, 
de Mureș. 

Ungheni. .

să iubim 
nepoții 

de ei", 
care au

.............. _ . îa jertfa 
supremă, împotriva hitleriștilor 
care le cotropiseră tara. Cuvintc- 
simbol asemenea celor scrise de 
același poet revoluționar și patriot, 
în versuri memorabile : „Polska — 
to robiiî, Polska — to zyî" — „Po
lonia — înseamnă a făuri, Polonia 
— înseamnă a trăi".

Polonia , anului '87 înseamnă 
muncă tot mai spornică, înseamnă 
încredere tot mai mare în viitorul 
său socialist. Impresie tonică pe 
care am trăit-o la Varșovia și in 
toate locurile pe care le-am vizi
tat. Ca și aici, la Lodz, unde înso
țitorul nostru ne duce să ne arate 
orașul vechi — atit cit a mai. ră
mas din el — cu străzi înguste, 
flancate odinioară de patrulatere 
de clădiri insalubre, în interiorul 
cărora soarele nu pătrundea nici
odată, iar copiii muncitorilor creș
teau ca niște ofilite flori de seră. 
Locuințele aparțineau patronilor, 
ca și fabricile in care oamenii tru
deau din greu, ca și magazinele de 
unde trebuiau să se aprovizioneze 
cu cele trebuitoare pe bonuri, in 
loc de bani, pentru ca banii să ra

in mina celor care-i 
înmulțeau nemăsurat, 

cum vedeți — ne spune 
nostru — acum e foarte 

de 
de

DE LA CASA DE ECONOMII 
Șl CONSEMNAȚIUNI

Avantajele economisirii pe libretul 
de economii cu dobindă pe termen

Instituție bancară specializată în 
relațiile cu populația și singura 
autorizată să păstreze economiile 
bănești ale acesteia. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni oferă per
manent diferite instrumente de 
economisire care sînt destinate să 
satisfacă preferințele tuturor cetă
țenilor adepți ai chibzuinței și spi
ritului de economie.

De o largă solicitare se bucură, 
alături de celelalte instrumente de 
economisire, și libretul de economii 
cu dobindă „pe termen". Depune
rile pe acest libret se efectuează 
pentru o durată minimă de păs
trare la C.E.C. de un an. acordin- 
du-se o dobindă în numerar de 3,5 
la sută pe an.

în cazul restituirii înainte de îm
plinirea unui an. se acordă o do
bindă de 1,5 la sută pe an.

Operațiile de depuneri și resti
tuiri se efectuează la toate unită
țile C.E.C. proprii, precum și la 
unitățile P.T.T.R. și cooperativele 
de credit autorizate. Depunerea 
minimă pe acest libret este de 1 000 
de lei, fiecare depunere consti- 
tuindu-se ca un depozit separat pe 
o filă a libretului.

Pe lingă avantajele 
cestui instrument de 
titularii libretelor de 
dobindă „pe termen" 
ză și de avantajele
generale acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni tuturor de
punătorilor săi.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 14 octombrie, ora 20 — 17 
octombrie, ora 20. Tn țară : Vremea 
va fi in general închisă în prima parte 
a intervalului, cind cerul va fi mai 
mult acoperit. Vor cădea ploi locale, 
în majoritatea regiunilor. Apoi vremea 
se va ameliora treptat. Cerul va deveni 
variabil și se vor semnala ploi slabe' 
și burnițe cu caracter izolat. Vîntul va 
mal prezenta unele intensificări in 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor £1 cuprinse intre 3 și 13 grade, iar 
cele maxime intre 10 și 20 de grade. 
Local ste va produce ceață.

mină tot 
aveau și-i

— După 
însoțitorul 
greu să mai distingem orașul 
odinioară. Aceste zeci și zeci 
clădiri de. cărămidă cenușie, prin 
dreptul cărora trecem, sînt fabrici 
de textile datînd din secolul tre
cut, cind se aflau la marginea o- 
rașului, iar acum fac parte din pe
rimetrul său central. în anii con
strucției socialiste s-au înălțat noi 
cartiere, adevărate „orașe în oraș", 
dar multe din puzderia de făbricu- 
țe și ateliere au rămas Ia locul lor, 
reutilate și modernizate. Mai fiin
țează incă și acum unele ateliere 
în care se lucrează cu mașini din 
secolul trecut, zgomotoase, poluan
te. Mă bucur insă că planul de 
perspectivă al dezvoltării orașului 
nostru prevede dezafectarea și în
locuirea acestora cu unități dotate 
cu tehnică de prim rang, așa cum 
sînt noile întreprinderi înălțate in 
ultimii ani.

într-adevăr, pe harta orașului 
Lodz au apărut, in anii construc
ției socialiste, nu numai întreprin-

cuințe predat „la cheie", de la am
fiteatrele institutelor de invăță- 
mint superior pină la gigantul 
magazin universal „Centrum", care 
reunește, în același perimetru, zeci 
de unități de desfacere, hotel pro
priu, bancă proprie, serviciu pro
priu de import-export.

După ce străbatem pasaje subte
rane și poduri suspendate, însoți
torul ne propune să coborim la o 
răspîntie, iar mașina să ne aștep
te în altă parte, după ce vom 
străbate, la pas, cițiva kilometri 
buni. Gind la gînd. Nici nu se pu
tea o idee mai bună, pentru a simți 
„pulsul" diurn al vieții orașului.

De pe strada Tadeusz Koscuzki, 
străjuită de clădiri monumentale 
împodobite cu sculpturi și orna
mente măiastre, nestăvilitul du-te- 
vino al pietonilor ne indrumă pa
șii pe bulevardul care poartă 
mele poetului național 
Adam Mickiewicz, apoi pe 
zewski, Piotrowska și pe 
tere deosebit de animate, 
loc in loc ne oprim și notăm nume 
de renume pentru știința si cultu
ra orașului, a țării : Universitatea, 
Institutul politehnic, Academia de 
medicină, Institutul agronomic, In
stitutul de arte plastice, Institutul 
de artă dramatică, cinematografie 
și televiziune — cel mai mare din 
Polonia, Filiala Academiei națio
nale de științe, Muzeul industriei 
textile — unic in Europa. Zăbovim 
mai mult la studiourile cinemato
grafice. unde gazdele, amabile și 
nu fără anumită mîndrie, de altfel • 
îndreptățită, ne spun* că sînt cele 
mai mari din Polonia, că aici s-au 
turnat cele mai cunoscute, in toa
tă lumea, filme artistice, documen
tare și de animație, și că tot aici, 
la Lodz, s-au format și au creat 
marii regizori Wajda, Polanski și 
mulți alții. Și ni s-a mai spus că 
nu intîmplător premierele absolute 
ale multor pelicule realizate la 
Lodz se prezintă la unul sau la al
tul din cele aproape 50 de cine
matografe ale orașului.

— Este aceasta — ni s-a spus — 
prima testare, pentru că de modul 
în care este primit aici, la Lodz, un 
film sau altul, ne dăm seama dacă 
este o reușită cu care să ieșim sau 
nu in lume. Avem un public foar
te — chiar foarte — exigent.

Și este firesc să fie astfel, în
tr-un oraș ca Lodz, în care există 
atitea institute de învățămint su
perior și de cercetări științifice, 
între care — tot firesc — cel în 
domeniul textilelor, oraș în care 
ființează nu mai puțin de șapte

nu- 
polonez 

Kardac- . 
alte ar- 
dar din

teatre dramatice, operă, filarmoni
că, ansambluri de cîntece și dan
suri, numeroase alte instituții de 
artă și cultură de importanță na
țională.

După citeva ore bune în care am 
cutreierat orașul, mașina ne aș
tepta in fața unui bloc cu 24 de 
etaje. Am aflat că el a fost ridicat 
chiar pe locul în care se inbovoiau 
odinioară niște cocioabe, chiar în 
punctul de unde porneau, m pe
rioada antebelică, marile demon
strații ale muncitorimii din Lodz. 
Dincolo de blocul-turn se înalță 
acum un nou și modern cartier cu 
locuințe confortabile.

— Cartiere noi, frumoase — ne 
spune însoțitorul nostru — am vă
zut și eu in citeva din orașele pe 
care le-am vizitat în România. 
M-a impresionat ritmul alert al 
construcțiilor din țara dumnea
voastră, dar cel mai mult și- mai 
mult mi-au plăcut oamenii, care 
sint prietenoși, deschiși, ospitalieri.

Uitindu-se la ceas, șoferul a 
pornit în viteză. Eram așteptați de 
secretarul cu propaganda al comi
tetului voivodal de partid, Gregor 
Misiewicz. Profesor de meserie, 
ne-a prezentat, metodic și convin
gător, citeva din preocupările ac
tuale și de perspectivă :

■— Pentru a vă da seama ce im
portanță are la noi industria ușoa
ră. vă spun numai că anul acesta, 
pentru primă dată în îndelungata 
istorie a vestitului Tirg interna
țional de la Poznan, sectorul texti
le a fost găzduit de noi și am 
avut oaspeți din toată lumea, in
clusiv din România. Dar, dună 
cum ați putut constată, orașul nos
tru nu este numai un mare centru 
al industriei ușoare, ci și al unor 
tehnici de virf, al științei și cultu
rii. Avem o organizație de partid 
puternică. Lodz fiind un vechi cen
tru al mișcării revoluționare, re
marcată de Lenin incă de la sfir- 
șitul secolului trecut. în momen-’ 
tul de față, orașul e cam strimto- 
rat,_ planul de perspectivă prevede 
insă extinderea perimetrului său 
pină la 393 de kilometri pătrați, 
ceea ce va permite o mai rațională 
sistematizare social-edilitară, o .ex
tindere a zonelor verzi și de agre
ment, o impulsionare a construc
țiilor de locuințe. De altfel, proble
ma locuințelor se află printre pri
mele urgențe pe agenda noastră 
de lucru m actualul cincinal și am 
luat toate măsurile pentru rezol
varea ei cit mai repede cu putință. 
O altă ambiție pe care o avem 
este aceea de a ne construi si 
noi. la Lodz, după exemplul Var
șoviei, un metrou, absolut necesar.

Tirziu, după amiază, cind soare- 
' le cobora spre asfințit, am fost 
martorii unei priveliști impresio
nante : pe trotuare, in piețe și in
tersecții, și-au făcut apariția, par
că la un semn anume, mii de că
rucioare cu copii luați de la creșe, 
mii de părinți cu copii de mină 
ieșind de la grădinițe.

— Este și aceasta , o caracteristi
că a orașului nostru — ne spune 
Andrej Pasowski. La noi, la Lodz, 
mai mult de jumătate din locuitorii 
orașului lucrează în economie, iar 
dintre ei, mai mult de jumătate 
sint femei. A devenit un fapt obiș
nuit ca tineri din alte colțuri de 
țară să vină aici să-și găsească mi
rese. Și, nu că mă laud, dar s-a 
dus vestea că fetele noastre — mai 
multe decit băieții — sînt și. fru
moase foc ! Unele pleacă, dar cele 
mai multe rămin și iși întemeia
ză aici familii, așa că proporția se 
menține, femeile definind pon
derea.

Și nu e deloc intimplător fap
tul că tocmai aici, la Lodz, din ini
țiativa tovarășului Wojciech Ja
ruzelski, se r^ila. în construcție un 
mare edificiu de sănătate, denumit 
„Spitalul-Monument al Mamei Po
loneze", care va deveni, fără în
doială, unul din însemnele noi ale 
stemei noului oraș.

Petre POPA

»
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GIMNASTICĂ: Formațiile României 
pentru campionatele mondiale

Azi pleacă la Rotterdam (Olanda) 
loturile noastre reprezentative de 
gimnastică pentru a participa la 
campionatele mondiale, care vor 
avea loc între 19 și 25 octombrie.

Din lotul feminin fac parte : Da
niela Silivaș (clubul „Cetatea" — 
Deva). Aurelia Dobre (Dinamo). Ca
melia Voinea (Farul). Ecaterina Sza
bo (clubul „Cetatea" — Deva). Ce
lestina Popa (Petrolul). Eugenia Go
lea (clubul sportiv nr. 2 — „Steaua") 
și Mirela Sidon (clubul „Triumf" —

București). Antrenorii formației sînt 
Adrian Goreae și Maria Cosma.

Din lotul masculin fac parte Ma
rian 
man 
ua).
lian . .. _ . __
(C.S.Ș. Reșița) și Adrian Sandu (Di
namo). Antrenori sînt : Dan Grecu 
și George Condovici.

La campionatele mondiale 
Ie vor fi formate din șase 
renți. aceștia urmînd a fi 
fata locului de respectivele 
ceri tehnice.

Rizan (Steaua), Marius Gher- 
(Dinamo). Marius Tobă (Stea- 

Valentin Pîntea (Steaua). Emi- 
Nicula (Steaua). Marian Stoian

că fac parte, printre alții, portarul 
Linderberger. apărătorii Pezzey, 
Frind, Brauneder. mijlocașii Bau- 
meister. Linzmaier, înaintașii Ogris, 
Polster. Keglewitz. O Meciurile dis
putate în ziua a treia a campiona
tului mondial de fotbal pentru echi
pe de tineret (jucători pină la 21 
ani) s-au soldat cu următoarele re
zultate : Columbia — Bahrein 1—0 ; 
Italia — Canada 2—2 ; R.F. Germa
nia — Arabia Saudită 3—0.

miercuri, 14 octombrie, Kasparov va 
avea piesele albe.

CICLISM. Utilizind o bicicletă 
„Vector" cu trei roți, ciclistul vest- 
german Gerhard Scheller a stabilit 
pe velodromul din capitala Boliviei, 
La Paz. un record mondial de viteză, 
realizind pe 500 m lansat timpul de 
19”879/1000, echivalent cu o medie 
orară de 90.5447 km. Vechiul record 
era de 21”800/1000 — medie orară de 
82,056 km.

echipe- 
concu- 

alesi la 
condu-

ȘAH. La Teatrul „Lope de Vega" 
din Sevilla a început meciul pentru 
titlul mondial de șah dintre actualul 
campion. Gări Kasparov, și șalange- 
rul său Anatoli Karpov. Prima par
tidă din cele 24 programate s-a în
cheiat remiză la mutarea a 30-a. în 
partida a doua, ce se va disputa

MARATON. Cursa de maraton, 
desfășurată pe legendarul traseu 
Maraton-Atena, a revenit atletului 
englez Kevin Flannagan, înregistrat 
pe 42.195 km în 2h25’16”. La feminin, 
pe primul Joc s-a clasat Irina Boga- 
ceva

specifice a- 
economisire. 
economii cu 

beneficia- 
și drepturile

(sala Grădina Icoanei. 11 95 44) : Dia
loguri — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Niște țărani
— 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Capcană pentru un bărbat singur
— 19
A Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Floarea de cactus
— 18
• Teatrul G tulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19
© Teatrul satiric-muzical 
se“ (sala Savoy. 15 56 78) : 
că mă-nsor — 19
• Ansamblul artistic
română" (13 13 00) ; Pe-un picior de 
plai — 18
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Albă ca zăpada 
și cei 7 pitici — 15
• Circul București (10 41 95) : „A 
sosit circul !“ — 19
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 15; (sala Cosmonauților. 11 12 04) ; 
Cartea cu Jucării — 15

„C. Tăna- 
Mi se pare

..Rapsodia

BOX: Campionatele naționale 
și ale „Daciadei“

Ziua a doua a Campionatelor repu
blicane de box a prilejuit, din nou, 
meciuri aprig disputate, echilibrate, 
de bun nivel tehnic, aplaudate „la 
scenă deschisă" de spectatorii aflați 
în jurul ringului instalat la Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală.

în limitele categoriei ușoară. Ion 
Stan (Dinamo București) și Mihai 
Pîrvu (C.F.R. Craiova) au furnizat o 
luptă interesantă, cu dese schimburi 
de lovituri, juriul de arbitri prefe- 
rînâu-l în final, pentru insistența 
din ultimul rund, pe pugilistul dina- 
movist, care a primit decizia la 
puncte. într-un meci mult așteptat, 
Viorel Mihăilă (Steaua București) 
l-a întrec.ut- la puncte (decizie 5—0) 
pe Florian Țircovnicu (Dinamo 
București).

Alte rezultate la aceeași categorie : 
Giani Gogol (C.S.M. Iași) învinge la 
puncte pe Eugen Preda (Metalul

*
cadrul etapei a IX-a 
se vor disputa astăzi 
partide : Steaua —

FOTBAL. In 
a Diviziei „A" 
și mîine două 
Victoria (astăzi, pe stadionul Steaua)
și F.C. Olt — Sportul studențesc 
(mîine. la Slatina): Se dă astfel po
sibilitatea celor trei echipe califica
te în turul al II-lea al cupelor eu-

Rm. Vîlcea) ; Cezar 
Tîrgoviște) cîștigă la 
lui Mihai Gruescu 
București).

La categoria semimijlocie, tînărul 
pugilist Petrică Buliga (C.F.R. Timi
șoara) a furnizat o surpriză, reușind 
să-1 întreacă la puncte pe Ștefan 
Drișcu (Farul Constanța).

La această categorie s-au în
registrat, de asemenea, următoarele 
rezultate : Leontin Sandu (Prahova 
A.S.A. Ploiești) b.b. Constantin 
Marcel (S.C. Muscelul Cîmpulung) ; 
Gheorghe Pîrvănescu (A.E.M. Timi
șoara) b.p. Vasile Citea (Nicolina 
Iași) ; Mihai Constantin (Farul Con
stanta) cîștigă prin abandon în re
priza a Il-a în fața Iui Vladimir 
Gurev (C.F.R. Craiova).

Astăzi sint programate ultimele 
două gale din sferturile de finală, 
de la orele 16,00 și, respectiv, 18,30.

★

ropene să se angajeze cu toată pros
pețimea în confruntările internațio
nale de săptămîna viitoare. • Echi
pa de fotbal a Austriei a sosit Ia Se
villa. în vederea meciului pe care îl 
va susține miercuri cu selecționata 
Spaniei în preliminariile campiona
tului european. Din echipa austria-
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puncte
(Timpuri

(Oțelul 
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noi

Tir sportiv cu
Cu privire la posibilitatea de cali

ficare la turneul olimpic, pe care o 
vor oferi apropiatele campionate 
mondiale cu arme sportive cu aer 
comprimat, se impun precizări față 
de informația publicată anterior de 
ziarul nostru. Dacă la unele spor
turi, cum sînt gimnastica și chiar 
boxul (însă numai la categoria super- 
grea) calificarea se face exclusiv 
nominal în ordinea clasamentelor de 
la campionatele mondiale — la tir alt
fel stau lucrurile. De exemplu, cam
pionatele mondiale asigură, firește, 
prin clasamente, calificări pe națiuni. 
Aceasta înseamnă că trăgătorul ca- 
lificabil la J.O. 1988 prin clasamen- 
tuT mondial poate fi înlocuit cu altul 
din aceeași federație națională, în 
eventualitatea indisponibilității lui 
(intervenită in perioada următoare 
de zece luni pină la turneul olimpic) 
sau pur și simplu pentru că în acest 
răstimp un alt trăgător, la aceeași 
probă, se dovedește' mai bun sau 
mai în formă. După cum se constată, 
și acest mod de calificare își are 
avantajele sale stimulatoare pentru 
participarea la J.O.

Răspunzînd întrebărilor unor 
tori, furnizăm citeva informații 
pre aceste arme sportive cu 
comprimat, care cîștigă tot mai
teren, inclusiv în programul olim-

citi- 
des- 
aer 

mult

(U.R.S.S.) — in 2h43’37”.

aer comprimat
pic.
explică atit prin precizia pe 
oferă lovirea țintelor, cit, mai ales, 
prin ieftinătate in raport cu cele
lalte arme, deci prin accesibilitate.

în privința pistoalelor sportive cu 
aer, cu probe la campionatele mon
diale și la turneul olimpic, să re
marcăm că ele s-au diversificat în 
unele privințe. Cele mai răspîndite 
sînt acelea^care păstrează principiul 
clasic de comprimare a aerului și sis
temul mecanic de dare a focului. 
Dar la competițiile mari și-au făcut 
apariția pistoalele sportive de pre
cizie sporită din cauza sistemului 
de dare a focului microelectronic 
ajustabil, alimentat cu o pilă uscată 
de 9 volți, sistem mult mai rapid și 
lipsit de recul, în raport cu meca
nismele convenționale. în sfirșit, 
pistolul sportiv cu care vor concura 
majoritatea trăgătorilor la apropia
tele campionate mondiale este acela 
care folosește bioxidul de carbon în 
locul aerului comprimat. Un tub 
amovibil încărcat cu CO? se plasea
ză sub țeavă și poate fi folosit la 350 
lovituri. încărcarea cu alte 53 gra
me de CO? se efectuează dintr-o bu
telie specială. Sistemul de dare a 
focului rămîne cel clasic, adică me
canic. (V. M.).

Creșterea popularității lor s« 
care o



începerea lucrărilor celei de-a 43-a 
ședințe (extraordinară) a Sesiunii C.A.E.R.

Marti au început la Moscova lu
crările celei de-a 43-a ședințe (ex
traordinară) a Sesiunii ' Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, la 
care participă delegații din țările 
membre : R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă. Republica Cuba. R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă. R.P. Polonă. 
Republica Socialistă România. R.P. 
Ungară. U.R.S.S. și R.S. Vietnam.

Delegația tării noastre este condusă 
de tovarășul Constantin Dăscălescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de Nikolai Rijkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Au fost aprobate ordinea 
de zi a ședinței, regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor și compo
nența Comisiei de redactare.

Cea de-a 43-a ședință (extraordi
nară) a Sesiunii C.A.E.R. este con
sacrată, in principal, examinării 
problemelor privind perfectionarea 
mecanismului colaborării multilate
rale și cooperării economice socia
liste, a activității C.A.E.R.

Luînd. cuvîntul asupra problemei 
înscrise pe ordinea de zi, conducă
torul delegației române a, evidențiat 
concepția și considerentele tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, privitoare la rolul pe 
care îl are dezvoltarea colaborării in 
cadrul C.A.E.R.. importanta pe care 
o acordă conducerea de partid și de 
stat a României, în spiritul înțelege
rilor stabilite la Consfătuirea econo
mică Ia nivel înalt a țărilor membre 
ale C.A.E.R., problemei perfecționă
rii colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre țările membre și 
activității C.A.E.R., in scopul asigu
rării creșterii economice a fiecărei 
tari membre.

Primul-ministru român s-a referit, 
in intervenția sa. la aspectele im
portante care vizează cadrul per
fecționării colaborării multilaterale

R. A. EGIPT

Hosni Mubarak a preluat un nou mandat 
de șef al statului

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
depunerea jurămintului in fața de- 
putaților Adunării Poporului pentru 
un nou mandat de șase ani. in urma 
rezultatelor referendumului național 
de la 5 octombrie, președintele R.A. 
Egipt, Hosni Mubarak, a preluat, 
marți, funcția de șef al statului.

In declarația politică prezentată în, 
parlament după depunerea, jurămin
tului, Hosni Mubarak, referindu-se 
la problematica internă, a pus accen
tul pe necesitatea îmbunătățirii eco
nomiei țarii prin dezvoltarea pro
ducției și asigurarea stabilității so
ciale.

Pe de altă parte, a spus el, in opi
nia Egiptului soluționarea problemei 
Orientului Mijlociu nu poate avea 
loc decit prin convocarea unei con
ferințe internaționale de pace cu 
participarea celor cinci membri per
manent ai Consiliului de Securitate 
și a tuturor părților in conflict, in

și activității C.A.E.R., exprimind po
ziția tării noastre în această privin
ță. A fost pusă puternic în eviden
ță ideea potrivit căreia colaborarea 
trebuie să asigure, in concordantă 
cu noile cerințe ale dezvoltării in
tensive a economiilor naționale, un 
cadru adecvat pentru solutionarea, 
cu eforturi comune, a unor impor
tante obiective de interes general 
din sfera producției materiale.

Cu deosebire a fost subliniată ne
cesitatea adincirii cooperării în ceea 
ce privește soluționarea, pentru toa
te țările, a problemei combustibili
lor, energiei și materiilor prime, rea
lizarea, incă in cursul actualului cin
cinal, a acestui obiectiv fundamen
tal, stabilit de către conducerile 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țările membre ale C.A.E.R. în 
cadrul Consfătuirii economice la ni
vel înalt.

Au fost expuse, de asemenea, pe 
larg considerentele părții române 
privind îmbunătățirea specializării 
și cooperării in producție și per
fecționarea profilului statornicit al 
diviziunii muncii in .cadrul C.A.E.R., 
pe baza nivelurilor atinse în dezvol
tarea ramurilor din fiecare țară, astfel 
incit să se asigure folosirea deplină 
a capacităților de producție exis
tente.

Totodată, a fost relevată impor
tanța deosebită pe care România so
cialistă o acordă perfecționării ac
tivității de coordonare a planurilor 
economice, atit in cadru bilateral, 
cit și multilateral.

S-a subliniat faptul că activitatea 
de colaborare trebuie să contribuie 
intr-o măsură mai mare la înfăptui
rea obiectivelor strategice ale dez
voltării economice și sociale, trasate 
de partidele comuniste și muncito
rești din țările membre ale C.A.E.R., 
la folosirea* eficientă a avantajelor 
diviziunii internaționale socialiste a 
muncii și la consolidarea pozițiilor 
acestor țări in economia mondială.

Au luat, de asemenea, cuvintul 
conducătorii celorlalte delegații.

Lucrările sesiunii continuă.

clusiv a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei. Președintele Egiptu
lui a adresat un apel la intensifica
rea eforturilor in vederea încetării 
conflictului dintre Iran și Irak pe 
baza rezultatelor rezoluției 598 a 
Consiliului de Securitate. Pe de altă 
parte, Hosni Mubarak a evidențiat 
importanța relațiilor Egiptului cu ță
rile africane.

Tot marți a fost constituit un nou 
guvern egiptean. Funcția de prim- 
ministru a fost încredințată în con
tinuare lui Atef Sedki. care a con
dus și cabinetul anterior. Ministrul 
de externe, Esmat Abdel Meguid, 
și-a păstrat funcția. Celelalte prin
cipale posturi sint deținute de foștii 
titulari.

Noul cabinet egiptean s-a întrunit 
în prima sa ședință sub conducerea 
președintelui Hosni Mubarak, care a 
trasat principalele direcții de acțiu
ne in etapa viitoare.

in Comisia pentru probleme juridice a Adunării Generale

a O.N.U.

Pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase 
și a diferendelor pe calea tratativelor

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Gh. Cercelescu transmite : In Co
misia pentru probleme juridice a A- 
dunării Generale se examinează ra
portul Comitetului special pentru în
tărirea eficacității principiului ne- 
recurgerii la forță în relațiile inter
naționale. Comitetul — din care face 
parte și România — a elaborat un 
proiect de declarație privind întă
rirea eficacității principiului abți
nerii de la amenințarea cu folosi
rea forței sau de la folosirea forței 
în relațiile internaționale. Cei ce au 
luat cuvîntul pe această temă au 
subliniat însemnătatea documentului 
menționat pentru excluderea forței 
și a amenințării cu forța din con
duita statelor și reglementarea paș
nică a conflictelor și diferendelor in
ternaționale.

Intervenind in cadrul dezbaterilor, 
reprezentantul țării noastre a sub
liniat valoarea și actualitatea con
siderentelor și propunerilor Româ
niei, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind probleme
le majore aflate pe ordinea de zi a 
celei de-a 42-a sesiuni a Adunării 
Generale. In acest sens, s-a arătat 
că țara noastră, avind in vedere 
marele pericol pe care îl reprezin

o N.u.: Ședință specială consacrată marcării Anului 
internațional al locuințelor pentru cei fără adăpost

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.tJ. a 
consacrat o ședință specială marcă
rii Anului internațional al locuințe
lor pentru cei fără adăpost. Dezba
terile au fost deschise de președin
tele adunării, Peter Florin, care a 
subliniat că accesul la un adăpost 
adecvat constituie un drept funda
mental al omului și fiecare țară tre
buie să-și mobilizeze resursele sale 
materiale și umane .în vederea asi
gurării lui.

La rîndul său, secretarul general 
al O.N.U., introducînd raportul Se
cretariatului general in această ches
tiune. a atras din nou atenția asu
pra gravității situației in domeniul 
locuințelor, mai ales în țările in curs 
de dezvoltare, subliniind că aceasta 
a stat la baza proclamării unui an 
internațional în această problemă. 
In prezent, un sfert din populația 
globului este lipsită de o locuință

Noi condamnări ale politicii rasiste 
din R.S.A.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Intr-o cuvintare rostită în ședința 
Comitetului special al Națiunilor 
Unite impotriva apartheidului, se
cretarul general al O.N.U.; Javier 
Perez de Cuellar, a cerut autorități
lor sud-africane să elibereze fără 
nici o intirziere pe toți deținuții po
litici, informează agenția China 
Nouă. Continuarea represiunii și 
persecuțiilor impotriva celor care res
ping politica de apartheid nu face 
decit să agraveze criza rasială in 
Africa de Sud — a menționat secre
tarul general al O.N.U.

La rîndul său, Peter Florin, pre
ședintele actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., a subliniat nece
sitatea stringentă a unor acțiuni con
crete în R.S.A. Vorbitorul a cerut 
eliberarea imediată și necondiționa
tă a deținuților politici sud-africani. 

tă intensificarea conflictelor ce au 
loc in diverse regiuni ale globului 
pentru pacea și securitatea interna
țională, propune ca O.N.U. să adre
seze, un apel general către toate sta
tele aflate în conflict pentru înce
tarea operațiunilor militare și che
marea către toate statele lumii de 
a trece la soluționarea tuturor pro
blemelor litigioase și a diferendelor 
dintre ele pe cale pașnică, prin tra
tative. Totodată au fost reamintite 
principiile României in legătură cu 
reglementarea pașnică a diferende
lor internaționale, prin recurgerea la 
o comisie de bune oficii, mediere sau 
conciliere in cadrul O.N.U.

Referindu-se la declarația privind 
nerecurgerea la forță, reprezentantul 
țării noastre a reliefat caracterul im
perios și universal al acestui prin
cipiu, aplicabil tuturor statelor, fără 
excepție. El a reamintit faptul că 
declarația prevede îndatorirea fiecă
rui stat de a se abține în relațiile 
sale internaționale să recurgă la a- 
mehințarea cu forță'sau la folosirea 
forței împotriva integrității terito
riale sau a independenței politice a 
oricărui stat, sau în oricare alt mod 
incompatibil cu scopurile O.N.U.

adecvată, iar 100 de milioane de oa
meni, în marea lor majoritate din 
țările în curs de dezvoltare, nu se 
pot bucura de nici un fel de adăpost.

Secretarul general al O.N.U. a evi
dențiat necesitatea aplicării progra
melor concrete prevăzute de Anul 
internațional, administrațiile locale, 
organizațiile naționale și internațio
nale. persoanele individuale avind 
datoria să coopereze, să utilizeze 
corect resursele și cunoștințele uma
ne in scopul îmbunătățirii condiții
lor de locuit.

De altfel, aceste idei s-au regăsit 
și in cuvîntul diferiților delegați 
care au intervenit in dezbateri și 
care au arătat că realizarea obiecti
vului propus de O.N.U. reclamă con
diții de pace,, dezarmare și securita
te. o largă cooperare intre țările 
dezvoltate și cele în curs de dezvol
tare.

a tuturor persoanelor întemnițate 
pentru simplul fapt că se opun po
liticii de apartheid. El s-a pronunțat 
pentru aplicarea de sancțiuni impo
triva regimului de apartheid.

OUAGADOUGOU 13 (Agerpres).— 
In capitala Republicii Burkina. Faso 
s-au încheiat lucrările conferinței 
internaționale intitulate „Să organi
zăm acțiuni comune impotriva apart
heidului", la care au participat apro
ximativ 600 de delegați din 29 de 
țări ale lumii. Documentul final al 
conferinței face apel la toate state
le lumii să contribuie la izolarea pe 
toate planurile a regimului rasist de 
la Pretoria și să sprijine lupta 
dreaptă a populației africane majo
ritare din R.S.A. împotriva politicii 
de apartheid.

BANGKOK

Conferința 
Uniunii Interparlamentare
BANGKOK 13 (Agerpres) — La 

Bangkok au continuat lucrările celei 
de-a 78-a Conferințe a Uniunii 
Interparlamentare.

Intr-un mesaj adresat conferinței, 
secretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a chemat delega
ții să se pronunțe ferm în favoarea 
respectării Cartei O.N.U. și a tuturor 
celorlalte dooumente internaționale 
care cer țărilor să lupte pentru 
pace, securitate și bunăstarea tuturor 
popoarelor.

In intervenția sa. Hans Stercken, 
președintele Consiliului Uniunii In
terparlamentare, a făcut apel la so
luționarea problemei refugiaților și 
a persoanelor dislocate din cauza 
războaielor și a disputelor locale. 
Potrivit vorbitorului, problema refu
giaților ilustrează povara pe care o 
reprezintă pentru situația interna
țională zonele de conflict din lume. 
El a arătat că în Asia se află aproxi
mativ 6,4 milioane refugiați, in 
Africa — 3,4 milioane, iar in Ame
rica Latină — aproximativ 300 000.

BEIJING

Convorbiri chino-ungare
BEIJING 13 (Agerpres). — Deng 

Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, s-a 
întîlnit, la Beijing, cu Janos Kadar, 
secretar general al P.M.S.U., care se 
află într-o vizită oficială în această 
țară. După cum relatează agenția 
China Nouă, părțile‘s-au informat 
reciproc despre succesele obținute în 
construcția socialistă și experiența 
acumulată în acest domeniu.

Președintele R.P. Chineze, Li 
Xiannian, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu Janos Kadar. Păr
țile și-au exprimat dorința de a dez
volta și extinde in continuare rela
țiile dintre cele două partide, țări și 
popoare, relatează agenția China 
Nouă.

BELGRAD
Declarații în problema 

kampuchiană
BELGRAD 13 (Agerpres). — La 

Belgrad au avut loc convorbiri în
tre Lazar Moisov, președintele Pre
zidiului R.S.F.I., și Samdech Noro
dom Sianuk, președintele Kampu- 
chiei Democrate, aflat într-o vizită 
în Iugoslavia. Cheia pentru soluțio
narea crizei kampuchiene — a sub
liniat în cadrul convorbirilor Sam
dech Norodom Sianuk — trebuie cău
tată în dialog și tratative, deoare
ce'numai "astfel pot fi asigurate li
bertatea, independența, neutralitatea 
și statutul de nealiniere al Kampu- 
chiei. relatează agenția Taniug. La 
rîndul său, Lazar Moisov a arătat că 
Iugoslavia urmărește cu înțelegere 
inițiativa vizind soluționarea crizei 
din Kampuchia, subliniind că, după 
reluarea dialogului, se vor crea po
sibilități mai favorabile pentru scoa
terea din impas a acestei probleme 
importante.

Evoluția situației
TEHERAN 13 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția IRNA, forțe
le iraniene au lansat o rachetă sol- 
sol asupra Bagdadului, urmărind lo
virea Ministerului irakian al Apără
rii. Pe de altă parte, un comunicat 
militar iranian, citat de IRNA, anun
ță că avioane de luptă iraniene au 
bombardat pozițiile și concentrările 
de trupe irakiene din zona Meimak, 
sectorul de vest al frontului, provo- 
cind victime. Totodată, agenția ira
niană arată că apărarea antiaeriană 
iraniană a doborit un avion de luptă 
irakian care efectua un raid asupra 
unui obiectiv industrial in apropiere 
de Tabriz.

BAGDAD 13 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat al Comandamen
tului general al forțelor armate ira
kiene. citat de agenția I.N.A., avioane 
de luptă irakiene au întreprins un 
raid, pătrunzind în adincimea teri
toriului iranian, unde au bombardat 
rafinăriile de petrol de la Isfahan și 
o centrală electrică din zonă. De ase
menea, stația de comunicații de la 
Elam și stațiile de pompare a petro
lului de la Tenki Fini au fost supu
se bombardamentelor, in urma căro
ra s-au declanșat incendii. Un pur
tător de cuvint militar a precizat că 
aparate militare irakiene au efec
tuat un raid asupra unei importante 
centrale electrice din zona Tabriz.

Pe de altă parte, el a anunțat că 
o rachetă iraniană a lovit marți o 
școală din Bagdad, provocînd moar
tea a 32 persoane și rănirea altor 
218, în marea lor majoritate copii.

Un petrolier iranian de 20 820 tone, 
sub pavilion panamez, a fost lovit', 
luni, in timp ce naviga la aproxima
tiv 96 km sud de portul iranian 
Busher de o rachetă lansată de 
avioane de luptă irakiene — transmi
te agenția I.N.A. La bord s-a declan
șat un incendiu. Doi membri ai 
echipajului au fost uciși — infor
mează agențiile EFE și China Nouă'.

Potrivit agenției I.N.A., incidentul 
a fost confirmat la Londra, de com
pania de asigurări ,.Lloyds". I.N.A. 
reamintește că, intr-un comunicat 
militar dat publicității la Bagdad, 
Irakul a anunțat lovirea unui 
„obiectiv naval mare" in apropierea 
coastelor Iranului.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 13 (Agerpres). — Siria a 

anunțat că va participa la reuniunea 
extraordinară arabă la nivel înalt 
de la Amman, programată să încea
pă la 8 noiembrie. Postul de radio 
Damasc, citat de agenția EFE. a 
anunțat că președintele Hafez Al- 
Assad a acceptat invitația în acest 
sens prezentată personal de primul- 
ministru iordanian, Zeid Rifai, care 
a făcut o vizită în capitala siriană.

In teritoriile arabe ocupate de pe 
malul vestic al Iordanului continuă 
demonstrațiile de protest ale popu
lației palestiniene impotriva repre
siunilor poliției israeliene. In cursul 
unei demonstrații de protest a stu
denților care a avut Ioc, luni, la Ra
mallah, poliția a deschis focul, uci- 
gind o fâmeie și rănind alte citeva 
persoane. Studenții au cerut inceta
rea represaliilor polițienești și re
tragerea trupelor de ocupație din 
apropierea lăcașurilor de cult mu
sulmane din Ierusalim, relevă agen
ția A.P.S. (Agerpres)

CAIRO 13 (Agerpres). — Egiptul 
a adresat un protest oficial Israelu
lui in legătură cu represaliile de
clanșate in ultimele zile de forțele 
israeliene de ocupație împotriva lo
cuitorilor palestinieni din regiunea 
Gaza.

din zona Coifului
Agenția T.A.S.S. transmite, pe de 

altă parte, citind agenția Reuter, că 
luni noaptea vedete rapide iraniene 
au atacat un petrolier sub pavilion 
saudit. de 39 115 tone. Nava se afla 
la 17 km distantă de țărmul emira
tului Dubai. Nu au fost semnalate 
victime sau avarii,

(Agerpres)

KHARTUM 13 (Agerpres). — La 
Khartum s-au încheiat lucrările 
Congresului popular interarab pen-„ 
tru incetarea conflictului iraniano- 
irakian. La reuniune au participat 
reprezentanți ai partidelor politice, ai 
unor organizații parlamentare și ob
ștești, oameni de știință și cultură,, 
juriști din 16 țări arabe, precum și 
din partea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei (O.E.P.).

Conflictul dintre Iran și Irak, se 
spune in declarația finală dată pu- 

, blicității, reprezintă un pericol la 
adresa securității și stabilității tu
turor statelor din regiune, a păcii 
generale. Documentul cere aplicarea 
imediată a prevederilor rezoluției 
598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U.. care stipulează încetarea ac
țiunilor militare și desfășurarea de 
convorbiri pașnice între părțile in 
conflict. Este adresat un apel gu
vernelor și opiniei publice din ță
rile arabe, din toate statele lumii de 
a-și intensifica eforturile în vederea 
instaurării unor raporturi de bună 
vecinătate intre Iran și statele arabe 
vecine. încetarea războiului irania- 
no-irakian. precizează declarația, ar 
deschide calea pentru reglementarea 
și a altor probleme stringente din 
Orientul Mijlociu, in primul rind a 
problemei palestiniene.

TOKIO 13 (Agerpres). — Primii 
miniștri ai Japoniei și Indiei, Yasu
hiro Nakasone, și, respectiv, Rajiv 
Gandhi, s-au pronunțat pentru o în
cetare imediată a ostilităților în re
giunea Golfului și au cerut Iranului 
Si Irakului să prevină o nouă esca
ladare a conflictului și să pună ime
diat capăt luptelor. In cursul con
vorbirilor avute luni la Tokio, cei doi 
șefi de guvern și-au reafirmat spri
jinul față de inițiativa secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, in această privință.

Potrivit unor știri care au par
venit la Cairo, in Gaza au avut loc 
puternice demonstrații ale locuitori
lor arahi in semn de protest față de 
practicile arbitrare ale autorităților 
de ocupație pd plan administrativ 
în domeniul invățămintului. Mili 
rii israelieni și unități ale poliții., 
au intervenit cu brutalitate impo
triva manifestanților, folosind arme 
de foc și grenade cu gaze lacrimoge
ne. Peste 30 de persoane au fost ră-. 
nite, iar 200 arestate, informează 
agenția T.A.S.S.

Protestul egiptean evidențiază fap
tul că uciderea sau rănirea de per
soane nu pot servi creării clima
tului necesar realizării păcii și sta
bilității în regiune.

AMMAN 13 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Iordaniei, Taher 
Al-Masri, a convocat pe șefii misiu
nilor diplomatice ale țărilor membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., acreditați la 
Amman, cărora le-a exprimat în
grijorarea profundă a țării sale fața 
de situația creată in ultima vreme în 
teritoriile arabe ocupate de Israel, 
ca urmare a acțiunilor represive la 
adresa populației arabe și a unor 
acte extremiste față de locurile de 
cult musulmane, relatează agenția 
T.A.S.S.

r
îmbunătățirea climatului politic mondial 

implică aportul tuturor statelor ; ■■

GENȚIILE DE PRESA '
S - pe scurt

Dezbaterile de politică generală ale 
actualei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., recent încheiate, au oferit 
o amplă imagine a problemelor com
plexe ce confruntă lumea contempo
rană, a climatului internațional îm
povărat, a pericolelor grave care a- 
menințâ pacea și independența po
poarelor, precum și a varietății de 
unghiuri de vedere și abordării pri
vind soluțiile ce se impun.

Țara noastră a adus o contribuție 
larg apreciată la dezbaterile ' asupra 
problemelor fundamentale ale actua
lității — oprirea cursei nefaste a 
inarmărilor și trecerea la măsuri 
efective de dezarmare, reglementarea 
tuturor conflictelor și diferendelor 
exclusiv pe cale pașnică, lichidarea 
subdezvoltării și înfăptuirea noii or
dini economice mondiale. Conside
rentele și propunerile României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu. 
privind problemele majore ale vieții 
internaționale aflate pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni, prezentate 
Adunării Generale de șeful delega
ției țării noastre și difuzate ca do
cument oficial al O.N.U., au fost pri
mite cu viu interes și s-au bucurat 
de o largă apreciere deoarece sint 
in deplină concordanță cu preocupă
rile stringente ale popoarelor, chea
mă la unirea eforturilor comunității 
internaționale pentru soluționarea 
constructivă a acestor probleme in 
interesul tuturor statelor, al păcii și 
progresului general.

Dezbaterile generale, care. în ciu
da’ deosebirilor inerente de păreri și 
a unor accente polemice, s-au des
fășurat intr-un spirit constructiv, au 
confirmat pe deplin justețea apre
cierilor țării noastre cu privire la 
actuala situație internațională, a 
concepțiilor românești privind căile 
de insănătoșire a climatului politic 
general.

Date fiind implicațiile lor pentru 
pacea și progresul tuturor popoarelor, 
problemele încetării cursei înarmă
rilor. realizării de pași concreți in 
direcția dezarmării au avut și la 
sesiunea din acest' an o pondere 
deosebită, „in condițiile in care s-a 
acumulat o forță distructivă ce pune 
in primejdie însăși existenta vieții 
pe Pămint, arată ministrul de stat 
pentru afacerile externe al Indiei. 
Natwar Singh, omenirea nu are altă 
cale spre supraviețuire decit aceea 
a distrugerii arsenalelor militare, in 
primul rind a celor nucleare, con
struirii unei lumi a păcii și colabo
rării".

Tocmai de aceea, n-a fost vorbitor 
care să nu-și fi exprimat satisfacția 
față de acordul de principiu realizat 
de Uniunea Sovietică și Statele 
Unite în problema eliminării rache

telor nucleare cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice și să 
nu se fi referit la urmările 
pozitive ce le-ar avea mate
rializarea sa pentru întărirea secu
rității internaționale și sporirea în
crederii intre state. Potrivit aprecie
rilor primului-ministru al Japoniei, 
Yasuhiro Nakasone, dacă acordul de 
principiu sovieto-american va prin
de viață, aceasta „ar pregăti terenul 
pentru ca întreaga omenire să se 
angreneze într-o nouă eră de dialog 
și coexistență pașnică", iar in opinia 
ministrului de externe al Belgiei, 
Leo Tindemans. „ar fi pentru pri
ma oară cind negocierile ar duce nu 
numai la un început de reducere a 
arsenalelor nucleare, ci și la elimi
narea, sub un control efectiv, a unor 
întregi categorii de arme de distru
gere in masă".

la Încheierea dezbaterilor In plenul adunării generale a o.n.u.

în consonanță cu spiritul apelului 
conținut în documentul românesc, 
ceea ce demonstrează caracterul său 
profund realist, toate statele ai căror 
reprezentanți au luat cuvintul au 
adresat U.R.S.S. și S.U.A. chemarea' 
de a incheia cit mai curind cu pu
tință tratatul de eliminare a rache
telor nucleare cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune, Ia sfirșitul dezba
terilor generale președintele sesiu
nii. Peter Florin (R, D. Germană), 
pronunțindu-se, in asentimentul tu
turor statelor membre, în același 
sens. Cu satisfacție se cuvine re
levat că pe tot parcursul dezbateri
lor generale a revenit ca un lait
motiv ideea — puternic susținută in 
documentul românesc — potrivit 
căreia este necesar ca toate statele 
să acționeze hotărit pentru dezar
mare. mai ales nucleară. „Toate sta
tele lumii trebuie să aibă dreptul 
să-și spună cuvîntul în problema 
înarmărilor și să poată juca un rol 
activ in procesul dezarmării" — 
declara ministrul de externe al 
Chinei, Wu Xequian. La rîndul său, 
ministrul de externe al Indoneziei, 
Mochtar Kusuma-Atmodja, arăta : 
„Deși principala responsabilitate 
pentru dezarmare o au cei ce dețin 
monopolul armelor de distrugere în 
masă, fiecare stat are datoria de a 
participa la procesul de dezarmare, 
iar negocierile multilaterale, sub 
auspiciile O.N.U., trebuie să devină 
regulă și nu excepție".

Pentru rezolvarea problemelor 
grave generate de cursa inarmărilor 

s-a avansat o gamă largă de propu
neri, de la reducerea substanțială a 
armelor nucleare strategice și crea
rea de zone denuclearizate la inter
zicerea armelor chimice și a celor
lalte arme de nimicire in masă și de 
la reducerea cheltuielilor militare la 
prevenirea militarizării Cosmosului, 
subliniindu-se că obiectivul final 
este înfăptuirea dezarmării generale 
și totale. Numeroși vorbitori au 
arătat că un rol important in reali
zarea acestui obiectiv l-ar avea în
cetarea totală a experiențelor nu
cleare. „Orice acord de dezarmare 
îșe va pierde din însemnătate, de
clara ministrul de- externe al Sue
diei. Sten Andersson, dacă nu se va 
pune capăt experiențelor nucleare, 
care sint menite să perfecționeze 
actualele tipuri de arme și să teste
ze pe cele noi". Sint luări de poziție 

care arată cit de oportună este pro
punerea României, a președintelui 
ei ca Adunarea Generală să adreseze 
un apel, in primul rind S.U.A. și 
U.R.S.S.. precum și celorlalte state 
posesoare de arme nucleare, de a 
inceta experiențele cu asemenea 
arme și de a se angaja că vor folosi 
energia atomului exclusiv in scopuri 
pașnice, spre binele întregii omeniri.

Pe fondul menținerii și chiar agra
vării conflictelor militare din dife
rite regiuni ale lumii — Orientul 
Mijlociu, zona Golfului, Asia de 
sud-est. Africa australă, America 
Centrală — s-a acordat o aten
ție deosebită problemei elimi
nării forței și. amenințării cu forța 
din viața internațională. „Comunita
tea internațională — declara in acest 
sens ministrul de externe al Mexi
cului, Bernardo Sepulveda Amor — 
trebuie să respecte ordinea juridică 
și să renunțe la recurgerea la forță 
și la orice act arbitrar in relațiile 
dintre ștate".

Adoptarea, prin consens, de către 
Adunarea Generală a unei rezoluții 
prin care se exprima „ferma susți
nere" fața de acordul de pace din 
America Centrală s-a Înscris fără 
îndoială ca o dovadă a voinței Na
țiunilor Unite de a-și spori rolul în 
reglementarea pe cale politică a pro
blemelor litigioase. Ansamblul dezba
terilor pe această temă a pus pu
ternic în lumină clarviziunea politi
că a propunerilor românești ca 
O.N.U. să adreseze un apel general 
către toate statele aflate in conflict 

pentru încetarea operațiunilor mili
tare și chemarea către toate statele 
lumii de a trece la soluționarea tu
turor problemelor litigioase și a di
ferendelor dintre ele pe cale pașnică, 
prin tratative.

Alături de problematica păcii si 
securității internaționale, cea pri
vind lichidarea subdezvoltării, a de
calajelor dintre state și înfăptuirea 
noii ordini economice mondiale a 
fost amplu dezbătută în plenul Adu
nării Generale. Aproape n-a fost 
vorbitor care să nu se fi referit la 
înrăutățirea situației economice mon
diale. la efectele ei profund nocive 
asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
care se confruntă cu o gravă criză, 
precum și la necesitatea adoptării de 
urgentă a unor măsuri capabile să 
contribuie la depășirea actualului 
impas. „Criza economică internațio

nală, a arătat vicepremierul și minis
trul de externe al Egiptului, Esmat 
Abdel Meguid, a atins proporții 
nebănuite și a plasat țările in curs 
de dezvoltare, in general, și statele 
africane, ih special,. in fața unor 
uriașe dificultăți".

Un loc central în dezbaterea pro
blematicii economice l-a ocupat ana
liza diferitelor aspecte legate de da
toria externă a țărilor in curs de 
dezvoltare, care a devenit, potrivit 
unei largi opinii, „una din cele mai 
critice probleme a economiei mon
diale". un „obstacol în calea reali
zării obiectivelor de dezvoltare a 
tuturor statelor, îndeosebi a celor 
rămase in urmă".

Referindu-se la cauzele acestei si
tuații. ministrul de externe al Bra
ziliei. Roberto de Abreu Sodre, arăta 
că „țările in curs de dezvoltare tre
buie să facă față măsurilor protec- 
ționiste extrem de dure luate de ță
rile industrializate in domeniul fi
nanțelor. al comerțului, serviciilor și 
tehnologiei. Există o tendință tot mai 
accentuată, aprecia el. de a se sub
mina eforturile țărilor in curs de 

Regăsindii-se. intr-un fel sau altul, practic pe tot parcursul interven
țiilor din dezbaterea generală, ansamblul propunerilor și inițiativelor 
României constituie o ilustrare vie a importanței pe care țara noastră, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o acordă creșterii rolului O.N.U. in viata 
internațională, a încrederii in potențialul de acțiune al organizației, în 
capacitatea tuturor statelor de a participa efectiv și constructiv Ia so
luționarea democratică a problemelor de care depind asigurarea păcii 
și progresul popoarelor.

Gh. CERCELESCU
Nete York

dezvoltare îndreptate spre asigurarea 
unui viitor prosper popoarelor lor". 
La rindul său, ministrul de exter
ne al Republicii Zimbabwe. Witness 
Magunda Mangwende, declara că 
„modul de abordare a proble
maticii. datoriei externe de către 
țările, creditoare dezvoltate este uni
lateral și inechitabil". în același 
sens, numeroși vorbitori au apreciat 
că strategia folosită pină acum pen
tru stingerea obligațiilor financiare 
externe ale statelor lumii a treia a 
eșuat și de aceea este necesar să se 
adopte o nouă strategie, care să aibă 
în vedere o abordare globală, politi- 
co-economică a problemei datoriilor. 
S-au făcut totodată numeroase pro
puneri privind elementele compo
nente ale unei asemenea strategii : 
suspendarea temporară a plăților in 
contul datoriei și extinderea terme
nelor de rambursare a împrumuturi
lor ; reducerea dobinzilor bancare și 
sporirea fluxului de resurse finan
ciare spre țările debitoare ; elimina
rea practicilor protecționiste și îm
bunătățirea accesului statelor in curs 
de dezvoltare la piețele internațio
nale.

Dezbaterile din Adunarea Generală 
în problemele economice au arătat 
cit de realiste și întemeiate sint pro
punerile țării noastre cu privire Ia 
modalitățile de depășire a crizei da
toriilor. In acest sens. România a so
licitat. cum se știe, ca Adunarea Ge
nerală să adopte un apel adresat tu
turor țărilor dezvoltate creditoare, 
băncilor și instituțiilor financiare in
ternaționale, pdntru ca acestea să 
instituie un moratoriu pe o perioa
dă de cel puțin cinci ani pentru cre
ditele acordate țărilor in curs de 
dezvoltare și, de asemenea, să se 
ceară limitarea dobinzilor. îmbunătă
țirea condițiilor de creditare și res
pectarea normelor și înțelegerilor 
convenite intre țările debitoare și 
cele creditoare. în același timp, țara 
noastră a propus ca Adunarea Gene
rală să adreseze un apel tuturor sta
telor de a renunța la măsuri protec- 
ționiste și discriminatorii, la orice 
bariere artificiale, la restricții și con- 
tingentări in cadrul schimburilor co
merciale și de a aplica ferm preve
derile G.A.T.T. privind acordarea 
clauzei națiunii celei mai favorizate.

INTÎLNIRE. Marți. secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.,, Mihail 
Gorbaciov, care se află intr-o vizită 
la Leningrad, a avut o intilnire cu 
activul organizației P.C.U.S. din 
oraș. După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. cu acest prilej Mihail 
Gorbaciov a rostit o cuvintare in 
care a făcut o amplă analiză a ac
tivității desfășurate de partid pe 
plan teoretic și practic în viața in
ternă și internațională.

CONSFĂTUIRE. La Varșovia 
s-au desfășurat lucrările unei con
sfătuiri a reprezentanților Consi
liilor populare voievodale din în
treaga Polonie, consacrată stabilirii 
sarcinilor ce revin organelor locale 
in perfecționarea activității coope
rativelor și micii industrii locale, 
în cadrul lucrărilor consfătuirii a 
luat cuvintul Wojciech 
prim-secretar al C.C. al 
președintele Consiliului 
R.P. Polone.

Jaruzelski,
P.M.U.P.. 

de Stat al

PENTRU
Republicii

PREMIUL NOBEL
PACE. Președintele
Costa Rica. Oscar Arias Sanchez, 
este laureatul din acest an al Pre
miului Nobel pentru pace, pentru 
contribuția sa in favoarea păcii în 
America Centrală — s-a anunțat 
oficial la Oslo.

DECLARAȚIE. Secretarul gene
ral al P.C. Italian, Alessandro Na- 
tta, care a făcut o vizită la Ma
drid. a declarat la o conferință de 
presă că scopul esențial al vizitei 
in Spania l-a constituit analizarea 
cu interlocutorii săi a situației stin- 
gii europene in vederea căutării 

. formulelor optime susceptibile să 
ducă la relansarea activității a- 

.cesteia. îndeosebi in cadrul C.E.E. 
La rindul său, G. Iglesias a pre
zentat poziția P.C. din Spania în 
perspectiva congresului programat 
in luna februarie 1988, în cadrul 
căruia va fi dezbătut procesul de 
reunificare a mișcării comuniste 
spaniole. EI și-a exprimat „opti
mismul moderat" legat de faptul că 
„a' fost depășit momentul cel mai 
dificil" și pare posibilă și realistă 
reunificarea tuturor forțelor comu
niste.

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR
BITAL „MIR". De la Centrul de 
dirijare a zborurilor. agenția 
T.A.S.S. transmite că Iuri Roma
nenko și Aleksandr Aleksandrov 
iși continuă activitatea Ia bordul 
complexului orbital sovietic „Mir". 
Potrivit programului, ei continuă 
executarea unor studii și cercetări 
astronomice, astrofizice și tehnice. L

Controlul medical efectuat luni a 
avut in vedere stabilirea stării 
funcționale a sistemului cardiovas
cular al cosmonauților. care se Simt 
bine, precizează agenția.

ÎNTREVEDERI LA BERLIN. 
Ministrul afacerilor externe al 
R. D. Germane, Oskar Fischer, și 
Hermann Axen, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G., au avut convorbiri sepa
rate cu un grup de membri ai Con
gresului S.U.A., condus de Steny 
Hoyer, președintele Comisiei pen
tru securitate și colaborare in Eu
ropa. In cadrul întrevederilor — 
relatează 
efectuat 
problemele internaționale și a fost 
examinat stadiul relațiilor dintre 
R. D. Germană și S.U.A.

agenția A.D.N. — s-a 
un schimb de opinii in

LA GENEVA au luat sfirșit lu
crările celei de-a doua sesiuni a 
Comitetului special pentru revi
zuirea structurii și modului de 
funcționare a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa (C.E.E./ 
O.N.U.). Sesiunea a stabilit o se
rie de măsuri specifice pentru per
fecționarea programelor de coope
rare socio-economică și tehnico- 
științifică din Europa, luind în 
considerare interesele tuturor 
poarelor de pe continent.

ALEGERE^ Rashid Sfar, 
prim-ministru al Tunisiei, a 
ales, in cadrul ședinței inaugura
le. președinte al parlamentului tu
nisian. informează agenția Ll.E.N.

po-

fost 
fost

PROTESTE ÎMPOTRIVA TES
TELOR CU RACHETE „TRIDENT 
2". Peste 2 000 de manifestanți par
ticipă. in aceste zile, la acțiuni de 
protest la Cape Canaveral împo- 
triva testelor cu rachete „Trident 
2". Punctul culminant al acestor 
manifestații il va constitui organi
zarea, la 24 octombrie, a unui 
de protest din parcul .„Jetty" 
în apropierea bazei aeriene.

marș 
pină I
uneiCANDIDATURA. în cadrul 

adunări electorale desfășurate în 
orașul Houston, vicepreședintele 
S.U.A., George Bush, și-a anunțat 
candidatura oficială la învestitura 
Partidului Republican pentru ale
gerile prezidențiale americane din 
1988. Bush este cel de-al patrulea 
candidat la învestitură, după con
gresmanul Jack Kemp, fostul 
vernator al statului Delaware, 
du Pont, și fostul secretar 'de 
Alexander Haig. •
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