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a stadiului de dezvoltare 
a societății romanești contemporane

In aceeași atmosferă de înțelegere și cordialitate, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE MENGISTU HAILE MARIAM

La Palatul Consiliului de Stat 
au continuat, marți, 17 noiețnbrie, 
convorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Mengistu 
Haile Mariam, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc din Etiopia, președin
tele Republicii Populare Democra
te Etiopia.

în cadrul convorbirilor s-a pro
cedat la o informare reciprocă pri
vind activitatea și preocupările 
celor două partide în domeniul 
construcției economice și sociale 
în cele două țări.

Cei doi conducători de partid și 
de stat au efectuat apoi un larg 
schimb de păreri în legătură cu 
principalele probleme ale actuali
tății politice internaționale, o aten

lie deosebită -fiind.acordată opririi, . .-că. .4e Jmpuae. să .£ie..intensificate
cursei înarmărilor și trecerii la 
măsuri concrete și eficiente de 
dezarmare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, apărării păcii 
și vieții pe Pămînt. In acest con
text, a fost salutată înțelegerea 
recentă dintre U.R.S.S. și S.U.A.
eu privire la acordul pentru eli
minarea rachetelor cu rază medie 
și mai mică de acțiune din Europa 
și din Asia. A fost .exprimată con
vingerea că semnarea acestui 
acord va deschide calea spre reali
zarea de noi înțelegeri în vederea 
eliminării totale a armelor nuclea
re de pe continentul european și 
din întreaga lume.

Abordîndu-se unele . probleme 
legate de actualele conflicte și 
stări de tensiune existente în dife
rite regiuni ale lumii, s-a subliniat 

eforturile pentru soluționarea lor 
pe cale politică, prin tratative.

In legătură cu situația din Africa, 
a fost exprimat sprijinul Româ
niei și Etiopiei față de lupta po
poarelor de pe acest continent pen
tru lichidarea totală a colonialis
mului și neocolonialismului, a po
liticii rasiale și de apartheid, pen
tru apărarea și consolidarea inde
pendenței naționale, pentru dez
voltarea lor liberă, de sine stătă
toare, pe calea progresului econo
mic și social. A fost reafirmată, 
totodată, solidaritatea cu lupta 
poporului namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O., pentru dobîn- 
direa independenței naționale.

în timpul convorbirilor a fost 
relevată necesitatea lichidării 
subdezvoltării, a marilor decalaje 

.dintre țările sărace și bogate — 
inclusiv a soluționării echitabile a 
problemelor datoriilor externe care 
împovărează tot mai greu țările în 
curs de dezvoltare — a realizării 

'unei noi ordini economice interna
ționale, bazată pe egalitate deplină 
în relațiile dintre state, care să 
favorizeze progresul mai rapid al 
tuturor țărilor, și în primul rînd al 
celor rămase în urmă.

S-a apreciat că în rezolvarea 
marilor probleme ce confruntă 
omenirea un rol deosebit revine ță
rilor mici și mijlocii, țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
care constituie marea majoritate a 
lumii, fiind direct interesăte într-o 
politică de largă cooperare și pace.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă cordială,: priete
nească.

Impresionanta operă teoretică a 
secretarului general al partidului, 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
îmbrățișează o vastitate de probleme 
ridicate de progresul societății româ
nești, de evoluția lumii contempora
ne, conține aprecieri și orientări, 
previziuni și soluții de cea mai mare 
importanță pentru înțelegerea 
dinamicii actuale a societății, 
a progreselor înnoitoare pe 
care le cunoaște sub impactul 
revoluției științifico-tehnice 
contemporane. Edificată in
tr-un permanent dialog cu 
realitățile României, ale lu
mii de azi, această operă Ilus
trează pilduitor o rară capaci
tate de generalizare teoretică, 
un profund atașament la va
lorile și idealurile socialiste, 
voința fermă de a contribui la 
triumful lor, preocuparea de a 
analiza problemele in dialecti
ca și devenirea lor legică, de i 
a le raporta la exigențele vii- j
torului, de a orienta perma- d
nent investigația, precum și ij
soluțiile conturate cu fața 
la cerințele zilei de • mii- h
ne. Rolul gindlrii tovarășului ;
Nicolae Ceaușescu de verita
bilă călăuză a procesului re
voluționar ce se desfășoară 
astăzi in România își află te
meiul in aceste trăsături ale lî 
gîndirii și personalității secre- 
tarului general al partidului, 
in spiritul creator și capacita
tea de a sintetiza fenomenele 
noi, de a întemeia noi orien
tări care deschid generoase o- 
rizonturi activității practice 
constructive a milioanelor de :
oameni din patria noastră. A- 
ceste trăsături proprii activi
tății teoretice a secretarului :
general al partidului sint ilus
trate și de recentul volum in- ;
titulat „Dialectica dezvoltării ■ '
societății românești contam- * 
porane", apărut in Editura oo- 
litică în seria „Din gîndirea 
filozofică a președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu". 
Apariția lucrării, în preajma unui 
eveniment major J din viața co
muniștilor români — Conferința
Națională a partidului — pune 
cu pregnanță în lumină preo
cuparea . constantă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind realizarea 
obiectivelor Programului partidului 
de făurire a societății socialiste mul- 
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, a mărețe
lor programe adoptate de Congresul 
al XlII-lea al partidului pentru a- 
cest cincinal și pînă la orizontul a- 
nului 2000, reliefează cu putere ac
tualitatea și ipiportanța pe care o 
are descifrarea judicioasă a dialecti
cii dezvoltării noii societăți pentru 
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succesul întregii opere de construcție 
socialistă.

Pornind de la o concepție dialecti
că, procesuală a edificării socialismu
lui, de la realitatea că superioritatea 
relațiilor de producție socialiste nu 
se manifestă automat, partidul nostru 
a conceput, in întreaga perioadă

Nicolae Ceaușescu

Biahctiea
dezvoltării societății 

românești

inaugurată de Congresul al IX-Iea, o 
strategie de dezvoltare economico-so- 
cialâ pe termen lung, călăuzită de 
imperativul realizării integrale a tră
săturilor proprii socialismului. Potri
vit acestei viziuni, pentru a se a- 
junge la faza superioară a noii orîn- 
dulri — comunismul — sint necesare 
multiple și profunde transformări în 
toate sferele vieții economico-so- 
ciale, în lumina unei concepții largi, 
cuprinzătoare asupra sarcinilor con
strucției socialiste, străină oricărei 
tendințe spre unilateralizare și re- 
ducționism. Conținutul acestui proces 
îl constituie tocmai făurirea societă

ții socialiste multilateral dezvoltate, 
etapă nouă, superioară, obiectiv ne
cesară in procesul edificării comu
nismului.

Cum se evidențiază și în volum, 
definirea acestui concept are la bază 
ideea profund revoluționară, de largă 
semnificație teoretică, potrivit căreia 

socialismul nu se făurește 
dintr-o dată, ci in etape, că nu 
se poate trece direct de la ca
pitalism la socialismul deplin, 
ci este necesară o întreagă pe
rioadă istorică de transformări 
pe toate planurile pentru ca 
relațiile de producție să se 
maturizeze, să-și poată mani
festa pe deplin superioritatea, 
potențialul lor de progres.

Stabilirea conținutului și lo
cului acestei noi etape a soli
citat o amplă activitate teore
tică, de evaluare atentă șl 
exigentă a stadiilor parcurse 
pe drumul construirii noii so
cietăți în țara noastră, de re
considerare a Unor teze mai 
vechi și eliminare a altora, 
depășite, de «formulare a unor 
noi concepte, de regîndire a 
procesului.de construcție so
cialistă în concordanță cu dia
lectica progresului social ; o 
analiză aprofundată a nivelu
lui atins de forțele și relațiile 
de producție și, mal ales, de
finirea cu limpezime a per
spectivelor dezvoltării econo
miei; științei, democrației, in
tr-un cuvînt a întregii vieți 
social-economice.

Tocmai de aceea, definirea 
acestei noi etape reprezintă o 
ilustrare elocventă a preocu
pării partidului, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a aplica 
creator principiile generale 
ale socialismului la realitățile 
concrete ale țării noastre, ale 
fiecărei etape de construcție 
socialistă, a capacității sale de 
a descifra căile progresu
lui multilateral al Româ
niei, aducind astfel o con

tribuție de reală semnificație la 
îmbogățirea teoriei și practicii con
strucției socialismului.

Lectura volumului pune cu putere 
in relief și o altă' notă definitorie a 
conceptului de societate socialistă 
multilateral dezvoltată, care relevă 
originalitatea sa, spiritul său crea
tor. Este vorba de viziunea com
plexă. integratoare asupra societății, 
în multitudinea determinărilor sale. 
Noul concept integrează. într-o viziu
ne dialectică, elementele de bază ale 
sistemului social, ale progresului pe 
acest tărîm : forțele și relațiile so
ciale, conștiința socialistă, democra-

(Continuare în pag. a V-a)

Votul de la 15 noiembrie
UN VOT AL ANGAJĂRII CIVICE,

AL PROFUNDEI RĂSPUNDERI PATRIOTICE
Presa de ieri a publicat Comuni

catul Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România cu privire 
la rezultatul alegerilor generale de 
deputați în consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor munici
piului București și sectorului agri- 
gricol Ilfov, orășenești și comuna
le. desfășurate într-o atmosferă de 
înaltă responsabilitate civică, de 
profundă angajare revoluționară, 
patriotică. Așa cum s-a apreciat și 
în cadrul ședinței Consiliului de 
Stat consacrate examinării Rapor
tului cu privire la rezultatul alege
rilor, acestea reprezintă o puterni
că afirmare a unității întregului 
popor în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii, exprimind in cel mai 
înalt grad adeziunea deplină a ce
tățenilor patriei la politiea internă 
și externă a partidului și statului.

In contextul largii și permanen
tei consultări a oamenilor muncii, 
a cetățenilor asupra celor mai în
semnate hotărîri și programe ce 
privesc viața țării, mersul ei îna
inte, al dezbaterii exigente a celor 
mai imperioase sarcini pe care Ie 
implică traducerea in viată a 
hotăririlor Congresului al XIIIMea 
al partidului, prefațate de eveni
mente marcante — plenara CC. 
al P.C.R.. sesiunea Marii Adu
nări Naționale, ședințe ale Co
mitetului Politic Executiv — alege
rile de deputați in consiliile popu
lare ale localităților au constituit 
un moment semnificativ pentru 
pulsul dinamic, viguros al vieții 
sociale. Ele s-au desfășurat sub 
semnul angajării revoluționare, pa
triotice de înaltă responsabilitate 
civică a întregului nostru popor, 
decis a întîmpina viitoarele eveni
mente de mare rezonanță — Con
ferința Națională a partidului și 
împlinirea a patru decenii de la 
proclamarea Republicii — cu noi și 
importante rezultate.

însăși succesiunea acestor multi
ple și angajante evenimente și mo
mente politice, frecvența lor sint 
grăitoare pentru acea trăsătură de
finitorie, pentru acea realitate de 
căpetenie, pentru acel adevăr 
incontestabil al vieții și climatului 
politic și social din România so
cialistă pe care îl reprezintă dez
voltarea continuă și afirmarea 
pregnantă a democrației muncito
rești revoluționare.

Prezența masivă la urne a celor 
peste 16 931 000 cetățeni — aproxi
mativ 99,99 la sută din numărul 
celor Înscriși in listele de alegători 
— a constituit momentul culminant 
al unei campanii electorale active, 
participative, cu un pronunțat ca
racter de lucru, puternic marcate 
de sentimentele majore ale răspun
derii politice și civice. Experiența 
tot mai bogată a aplicării princi
piilor autofinanțării și autocondu- 
cerii teritoriale, factor de seamă 
in valorificarea cadrului larg de
mocratic al societății noastre, s-a 
regăsit în perioada campaniei e- 
lectorale intr-un plus de răspun
dere față de propunerile formulate 
și față de angajamentele luate, 
printr-un plus de hotărire în voin
ța de a face ca fiecare localitate 
să devină tot mai frumoasă și in 
dorința de a participa cu toate for
țele la rezolvarea problemelor din 
toate domeniile de activitate. Co
respunzător atribuțiilor tot mai 
largi pe care consiliile populare le 
au in coordonarea îniiegn activi
tăți în profil teritorial, campania 
electorală a cuprins — intr-o mai 
mare măsură decit în perioadele 
anterioare — și analiza responsa
bilă. angajantă a modului în care 
sint îndeplinite obiectivele și sar
cinile economice sau care intere
sează în mod direct activitatea e- 
conomică. Au reverberat cu tortă, 
convertindu-se in angajamente fer

me. în soluții concrete, indicațiile 
și orientările formulate de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. exigenta in 
care forurile de conducere ale 
partidului, ale democrației socia
liste au analizat, in această toam
nă, măsurile ce trebuie aplicate 
pentru indeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan, temelia sigură 
și unică a desfășurării normale a 
vieții in toate sectoarele, singura 
sursă a progresului, a ridicării ca
lității vieții întregului popor, a 
fiecărui cetățean.

Ca un gest deiimtoriu de reafir
mare a tuturor acestor gloduri și 
sentimente, a convingerii și ho- 
tărîrii de a munci tară preget 
pentru înălțarea patriei, pentru 
prezentul și viitorul ei. pentru fe
ricirea și viitorul întregului popor, 
votul din ziua de 15 noiembrie a 
marcat, simbolic. încheierea unui 
mandat rodnic al organelor locale 
democratice ale puterii de stat și 
inaugurarea unui nou mandat, și 
mai fertil, și mai bogat în reali
zări. Cele peste 16 640 000 de vo
turi exprimate pentru candidatii 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste ilustrează cu pregnanță 
adeziunea deplină la platforma 
electorală, cit și încrederea mase
lor celor mai largi de cetățeni in 
conlucrarea fructuoasă dintre lo
cuitori și deputății aleși, conlucra
re necesar a se manifesta zi de zi, 
în toate domeniile, ca o caracte
ristică a stilului de muncă al or
ganelor de stat nou alese și a sti
lului și opticii de viață ale fiecă
rui cetățean. .

Așa cum se sublinia în cadrul 
ședinței Biroului Executiv al Con
siliului National al F.D.U.S., care 
a analizat Raportul cu privire la 
rezultatul alegerilor, prezenta ma
sivă a cetățenilor la urne, precum 
și voturile acordate candidatilor
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In prim-planul preocupărilor in toate unitățile industriale

REDUCEREA CONSUMULUI DE MATERII PRIME 
prin aplicarea largă a tehnologiilor noi, de înalt randament!

Una din cerințele de cea mai mare Importantă In etapa actuală de 
dezvoltare intensivă a economiei naționale o reprezintă gospodărirea cu 
maximă răspundere a resurselor materiale, „utilizarea lor cu înaltă efi
cientă. In acest sens, la recenta plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general U partidului, eriticind faptul că, in 
unele sectoare ale economiei, consumurile materiale su depășit nivelul 
planificat și in anumite situații chiar .nivelul lin anul precedent, a subli
niat necesitatea de a se Întreprinde acțiuni terme pentru reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de producție. In primul rind a nelor materiale, 
asigurindu-se încadrarea strictă m normele Ie tonsum aprobate.

Ce măsuri s-au luat In Întreprinderi pentru utilizarea eficientă a re
surselor materiale și încadrarea strictă In normele de consum ? Iată tema 
investigațiilor noastre în două unități economice.

La întreprinderea de piese auto Sibiu

0 experiență ce se cere amplificată
In holul pavilionului central al în

treprinderii de oiese auto din Sibiu 
sint expuse, față in fată, produsele 
vechi și variantele noi ale acestora. 
Reducerea de două-trei ori a volu
mului și greutății, concomitent cu a- 
sigurarea unor parametri tehnico-ca- 
litativi superiori sint doar citeva din 
rezultatele noilor soluții constructive 
și tehnologice adoptate, tn aceeași 
expoziție, planșe sugestive propun 
spre analiză comparativă produsele 
uzinei cu cele similare realizate de 
firme de prestigiu din lume : amor- 
tizoare hidraulice telescopice, arbori 
cardanici, mecanisme hidraulice de 
direcție, aparatură de frînă. cilindri 
de frină. Din lunga listă de repere 
competitive menționăm doar produ
sele din grupele amortizoare pentru 
autoturisme și servodirectii pentru 
autocamioane, ce se situează Ia ni
velul celor realizate pe plan mon

dial. precum și transmisiile cardani
ce, care depășesc acest nivel.

— Edificator pentru acest proces de 
înnoire — ne spune ing. Vasile Po
pescu, șeful comisiei inginerilor și 
tehnicienilor — este și faptul că in 
perioada care a trecut din acest an 
au fost înregistrate 9 cereri de bre
vete. au fost aplicate 3 invenții, iar 
alte 4 se află în stadiu de experi
mentare. Totodată, au fost elaborate 
și aplicate 14 propuneri de inovații.

Efortul făcut pentru sporirea com
petitivității și eficientei producției 
este susținut și prin programul de 
perfecționare a organizării si moder
nizare a fabricației. în mod deosebit 
sint vizate extinderea agregatizării 
producției — în special la fabricația 
de piese de schimb și subansamble 
auto — 80 la sută din agregate fiind 
proiectate și executate cu forțele 
proprii ale întreprinderii, precum si 

promovarea unor tehnologii noi. su
perioare. Eficienta economică a mă
surilor aplicate în prima etapă a 
programului se regăsește in sporirea 
producției-marfă industriale cu 118,6 
milioane lei și reducerea cheltuieli
lor totale cu 45,6 milioane lei. din 
care 37,4 milioane lei cheltuieli ma
teriale.

Prin natura procesului de produc
ție. întreprinderea de piese auto este 
mare .consumatoare de metal. Cum 
este gospodărită această resursă ma
terială ?

— tn perioada care a trecut din 
acest an s-au economisit 539 tone de 
metal, ne spune ing. loan Firiza. șe
ful serviciului organizarea produc
ției și a muncii. Se poate aprecia că 
aceste economii sint efectul nemij
locit al aplicării unor măsuri din ca
drul programului de perfecționare a 
organizării și modernizare a produc
ției. Astfel, din cele 116 măsuri sta
bilite pentru prima etapă 47 au avut 
ca obiectiv și reducerea consumului 
de metal. Chiar dacă întreprinderea 
noastră are un coeficient mediu de 
utilizare , a metalului de 90 la sută, 
iar la arcuri spirale înfășurate la 
cald crește la 96.8 la sută și ajunge 
la 100 la sută la arcuri lamelare. sîn- 
tem preocupați de reducerea in con
tinuare a consumurilor. Pentru a- 
ceasta. in acest an am aplicat citeva 
tehnologii care au ca efect impor
tante economii de metal.

Totuși, trebuie menționat faptul 
că. deși la reperele respective s-au 
realizat însemnată economii de me
tal, la alte grupe de produse s-au 
înregistrat depășiri fată de consu
murile planificate. Astfel. 18 tone 
metal s-au consumat suplimentar 
datorită nelivrării de către furnizori 
a materialului la lungimi multiple. 

iar 34 tone — din cauza calității ne
corespunzătoare a țevilor de înaltă 
presiune pentru amortizoare primite 
de la întreprinderea de țevi din Ro
man. Dincolo insă de aceste cauze, 
să le numim externe întreprinderii, 
depășiri de consumuri au mai fost 
înregistrate la sectoarele proprii de 
turnătorie neferoase, prelucrări me
canice, si tratamente termice, unde 
coeficientul de pierderi tehnologice 
admis’ a fost depășit de citeva ori.

— Toate „supapele" de pier
dere a metalului — ne-a precizat 
ing. Ștefan Carabulea. director ad
junct tehnic și d.e producție — au 
fost analizate cu maximă atenție. 
Acolo unde a fost cazul s-a trecut la 
reproiectarea tehnologiilor sau la 
aplicarea altor tehnologii. Există în 
întreprindere preocupări pentru tipi
zarea producției de arcuri. întrucit 
din cele peste 20 000 de sortotipodi- 
mensiuni pe care le producem.. 60 la 
sută se pretează la tipizare. Prin a- 
ceasta vom reduce substanțial con
sumul de metal, concomitent cu creș
terea productivității muncii.

O soluție foarte importantă pentru 
economisirea metalului — recoman
dată prin programul de intensificare 
a recuperării materialelor refolosibi- 
Ie. adoptat recent de conducerea 
partidului — este refabricarea pro
duselor. Potrivit prevederilor stabi
lite. întreprinderea are sarcina ca 
în acest an să producă prin refabri- 
care 25 000 aparate din gama relee 
pneumatice, regulatoare de presiune, 
supape de frînă. iar pentru anul vii
tor se prevede o creștere de trei ori. 
Conform calculelor, economiile de 
metal ce s-ar fi putut realiza în

(Continuare în pag. a Il-a)
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ÎN ÎNllM^ CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

ȚĂRII - CÎT MAI MULT CĂRBUNE! Adunările generale ale oamenilor muncii

„Norocul bun" vine dintr-o 
foarte bună organizare

în bazinul Comănești 
- mari cantități 

de cărbune 
peste pian, 

temeinică pregătire 
a producției 
anului viitor

Suflul nou al întrecerii socialis
te ce se desfășoară în întreaga tară 
în întîmpinarea apropiatei Conferin
țe Naționale a partidului se simte 
cu putere și în bazinul carbonifer al 
Văii Trotușului. La Vermești, Lapoș, 
Leorda, Rafira, ca și în celelalte 
sectoare de exploatare, minerii, ho- 
tărîți să răspundă prin fapte în
demnurilor adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl-au sporit e- 
forturile, scotînd zilnic la suprafață 
sute și mii de tone de cărbune ener
getic, pe care îl expediază termo
centralei Comănești și altor bene
ficiari din tară. în acest scop, el își 
pregătesc temeinic fiecare front de 
lucru, își organizează exemplar în
treaga activitate, la nivelul fiecărei 
formații, la fiecare loc de muncă, 
promovează cu curaj o serie de so
luții tehnice noi. adecvate condi
țiilor de zăcămînt.

Nu întîmplător, deci, fiecare nou 
abataj planificat să intre aici în ex
ploatare este finalizat înainte de 
termen. Iată un exemplu. Formațiile 
de lucru conduse de subinginerul 
Petru Pandelaș, de la sectorul Leor
da. au pus în funcțiune cu o lună 
mai devreme abatajul 6 001, de unde 
se extrage cărbune cu o putere ca
lorifică superioară. Avansul cîștigat 
se datorează atît intensificării efor
turilor minerilor, cit, mai ales folo
sirii din plin a mijloacelor mecani
ce. măsurilor luate pentru întărirea 
asistenței tehnice in toate schimbu
rile și pe întregul flux de producție. 
Ce a Însemnat aceasta pentru pro
ducție ? Circa 3 000 tone de cărbune 
brun scos la suprafață peste pre
vederile planului. Faptul rămine 
consemnat(jfanyfl, Wpcaft: deosebit ,în 
întrecere. Inginerul Njcoiae Bejan, 
directorul întreprinderii miniere, ne 
spunea că în ultima vreme în ba
zinul Comănești au foșt date în ex- 
ploatare in ăvans 7 asemenea aba

taje, ceea ce a făcut ca producția 
zilnică de cărbune să sporească cu 
230—300 tone.

Faptele demonstrează cu prisosin
ță efectele pozitive ale unor aseme
nea acțiuni. Eficiența măsurilor lua
te pentru aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă din abataje cu 
materiale și piese de schimb, respec
tarea programului de revizii și re
parații se regăsește în indicii su
periori de utilizare atît a zestrei 
tehnice, cit și a timpului de' lucru. 
De fapt, prin întreținerea bună și 
la timp a utilajelor s-au redus sub
stanțial întreruperile neprevăzute in 
funcționarea mijloacelor tehnice, 
ceea ce a dus in majoritatea abata
jelor la o creștere a producției fizice 
zilnice cu 10—15 tone.

Cunoașterea zilnică a nivelului de 
îndeplinire a sarcinilor, de plan la 
producția fizică, a greutăților cu 
care se confruntă unele formații de 
lucru, prin organizarea unor întîl- 
niri directe între conducătorii locu
rilor de muncă, maiștri și subingi- 
neri, cu membrii consiliului oameni
lor muncii și ai comitetului de partid, 
repartizați pe sectoare, precum și 
prin urmărirea atentă a graficelor 
de lucru s-au putut lua operativ 
măsurile necesare pentru eliminarea 
unor neajunsuri, redresarea unor si
tuații. Referindu-se la un asemenea 
stil de muncă, maistrul Simion 
Lupchian, secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, preciza : 
„Astfel ' de analize am întreprins 
chiar de curind în sectoarele de 
exploatare Asău și Vermești, unde 
din cauza unor greutăți neprevăzute 
oamenii au rămas în urmă față de 
plan cu extracția unor mari canti
tăți de cărbune. Chibzuind la fața 
locului, împreună cu specialiștii și 
minerii, am găsit soluții și măsuri 
care, aplicate, să permită recupera
rea restanțelor pină la sfîrșitul a- 
cestei lunl“,

Realizind sarcinile de plan la zi, 
minerii din Comănești nu scapă nici 
un moment din vedere pregătirea 
producției din anul viitor, cînd vor 
trebui să extragă o cantitate de 
cărbune cu 15 mii tone mai mare 
decît In 1987. Specialiștii și munci
torii din sectoarele geologice, îm
preună cu minerii din formațiile 
de înaintare, prospectează și deschid 
noi fronturi de llleru pentru cei de 
la exploatare’ ‘ La ‘ I.apoș-Sud. de 
pildă, unde se va deschide un nou 
sector de exploatare, minerii pre
gătesc 4 abataje, din care se vor 
extrage circă 40 000 tone cărbune 

brun ; la Asău se află în stadiul 
final de execuție două abataje din 
stratul „Chivoaia", iar la Rafira va 
fi dat curind în exploatare abatajul 
6 112 de mare productivitate. De no
tat că stadiul actual al lucrărilor de 
înaintare permite ca toate aceste a- 
bataje să fie puse în funcțiune înain
te de termen și să producă chiar din 
primele zile ale lunii ianuarie. în
semnate lucrări se fac în vederea 
creșterii productivității muncii în 
subteran. în sectorul Lapoș-Nord, 
de pildă, formațiile conduse de sub
inginerul Dumitru Popa se stră
duiesc să creeze condiții ca la sfîrși
tul acestei luni să pună în funcțiune 
combina de exploatare l-K-101 în 
stratul Chiricel, fapt ce va face ca 
producția zilnică de cărbune a a- 
cestui sector să se dubleze. Tot 
pentru sporirea productivității mun
cii se lucrează la modernizarea teh
nologiei de haldare a sterilului de la 
mina Vermești, se experimentează 
combina de înaintare cu gabarit re
dus, mașina de încărcat cărbune 
E-2, precum și dispozitivele hidrau
lice pentru recuperarea armăturilor 
metalice din minele vechi epuizate. 
Pentru mecanizarea transportului în 
subteran în sectoarele de exploata
re Livada, Asău și Lapoș se fac 
lucrări în vederea introducerii lo
comotivelor electrice de mare tonaj. 
Iar pentru mai multă operativitate 
cărbunele din sectoarele geologice 
nu mai este adus .in depozitele din 
incinta întreprinderii, ci expediat 
direct la termocentrala din localita
te. Vorbindu-ne despre măsurile 
luate pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității cărbunelui, ingine
rul Ionel Aichimoaie, șeful serviciu
lui producție, ne spunea că în ulti
ma vreme s-au extins in toate sec
toarele tăierea selectivă, alegerea 
sterilului în abataje, s-a întărit 
controlul la puțurile colectoare, ceea 
ce a dus la obținerea unor cărbuni 
de puteri calorifice mai mari cu cel 
puțin 100 de kcal pe kilogram.

Sînt numai citeva din dovezile 
grăitoare ale hărniciei minerilor din 
Valea Trotușului, ale înaltei lor con
științe muncitorești. Rezultatele ob
ținute, felul cum este pregătită pro
ducția anului viitor evidențiază bo- 
tărîrea acestui destoinic colectiv de 
a scoate. din adîncuri cantități tot 

AnaUmâri de cărbune de bună ca
litate, pentru a contribui astfel la 
dezvoltarea bazei energetice a țării.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii*

Adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte pentru presare și forjare 
Tîrgu Jiu ar fi putut părea unui ob
servator din afară absolut obișnuită. 
Atît datorită caracterului analitic al 
dării de seamă, cit și datorită conți
nutului — la fel de analitic și cu nu
meroase observații critice — al dez
baterilor. N-a fost problemă legată 
de bunul mers al activității unității, 
de la cele vizind realizarea sarcini
lor de plan pe 10 luni și pe întregul 
an 1987 și pină la abordarea com
plexă, așa cum sînt și ele, a preve
derilor planului pe 1988, pe care fo
rul suprem al autoconducerii mun
citorești din întreprindere, adunarea 
generală, să nu fi încercat s-o exa
mineze cu' toată atenția.

E adevărat, bilanțul pe 10 luni în
deamnă și el la o asemenea analiză. 
Pentru că majoritatea indicatorilor 
economico-financiari, exceptînd ex
portul și beneficiul, se prezintă cu 
importante depășiri. Dar mai ales 
îndemna la o asemenea analiză pre
ocuparea pentru pregătirea temeini
că a producției anului viitor, cînd 
sarcinile de plan au un și mai pro
nunțat caracter intensiv-calitativ. 
Preocupare relevată atit de interesul 
manifestat de participanții la dezba
teri, cit și de consiliul oamenilor 
muncii prin nota de probleme, ex
trem de cuprinzătoare, pe care a a- 
dresat-o centralei înainte de ținerea 
adunării generale.

— Dacă am pomi de la cifra 
obiectivelor înscrise în „nota de pro- 
bleme“ — peste 20 — s-ar putea 
trage concluzia că vă confruntați cu 
situații deosebite in pregătirea 
producției anului viitor. Care este 
adevărul ? — îl întrebăm pe tovară
șul ing. loan Voinea, directorul în
treprinderii, după adunarea genera
lă. întrebare determinată și de fap

tul că în adunare nu s-a raportat in 
amănunțime despre stadiul rezolvă
rii sau nerezolvărîi tuturor proble
melor cuprinse in nota adresată cen
tralei.

— Ambele observații — ne spune

Mai multă promptitudine 
în pregătirea producției 

anului viitor!
Interlocutorul — sint întemeiate. Atit 
cea referitoare la faptul că n-am in
format complet adunarea generală 
asupra problemelor care nu au fost 
încă soluționate pină la data desfă
șurării acesteia, cit și cea referitoare 
la faptul că ne confruntăm încă cu 
probleme deosebite în pregătirea 
producției anului 1988.

Centrala industrială de care apar
ținem, respectiv C.I.U.M.P. Iași, a re
zolvat, in linii mari, toate problemele 
care au depins de capacitatea ei de 
decizie. în primul rind, a refunda- 
mentat principalii indicatori de plan 
în raport cu capacitățile aflate în 
funcțiune în întreprindere și cu sar
cinile de creștere a productivității 
muncii. E drept că tot a mai rămas 
nefundamentată o producție de 12 mi
lioane lei, dar e posibil, credem, ca, 
prin depășiri de plan, prin asimilări 
de produse noi, să compensăm a- 
ceastă sumă. în al doilea rind, cen
trala a emis pentru 1988 repartiții pe 
grupele de produse nominalizate în 
plan și a făcut intervenții la minis

ter pentru a indica beneficiarii 
direcți ai produselor. Pentru semes
trul I 1988 avem rezolvată, deci, baza 
materială atit prin cote de reparti
ții, cit și prin contractarea fermă a 
producției.

Există însă și un set important de 
probleme nerezolvate — și nu din
tre cele mai neînsemnate. Deși ni
velul tehnico-calitativ al produselor 
noastre se află într-o evidentă creș
tere, nu sînt incă rezolvate in mod 
corespunzător problemele legate de 
contractele pentru export. Explicația 
de fond constă în faptul că produsele 
noastre nu sînt cunoscute pe piața 
externă. în anii trecuți au participat 
și delegați ai întreprinderii noastre, 
împreună cu unitatea de comerț ex
terior specializată, la acțiunile de 
promovare și contractare pe piața ex
ternă. în acest an nu am avut po
sibilitatea să participăm, mai exact 
nu am fost solicitați, nici cu pro
duse, nici cu specialiști, la nici un 
tirg. Ia nici o acțiune de acest gen. 
întreprinderea de comerț exte
rior „Mașiniimportexport" nu a no
minalizat în acordurile/de lungă du
rată utilajele pentru presare și for
jare ca poziții distincte sau la cate
goria mașini-unelte, ci la poziția

„diverse", ceea ce îngreuiază Infor
marea partenerilor.

O altă problemă nerezolvată, cu 
Implicații importante pentru econo
mie, este nesoluționarea proiectării 
în termen a 6 prese de 2 000 tone- 
forță, cuprinse intr-un program 
prioritar, și in care întreprinderea 
noastră este nominalizată ca execu
tant. Atit timp cit proiectarea aces
tora va fi lăsată numai în seama fi
lialei din Tirgu Jiu a I.C.S.I.T. „Ti
tan", care nu are nici experiență su
ficientă in acest domeniu și nici nu 
este încadrată cu numărul de specia
liști necesari, există pericolul ca 
programul de proiectare să fie întir- 
ziat. Nu se poate proiecta cu numai 
30 de specialiști, și încă într-un ter
men scurt, o producție de circa o ju
mătate miliard lei 1 Pentru un ase
menea volum filiala ar trebui să 
aibă cel puțin 200 de proiectartțl ! 
Mal mult, unitatea pentru care ur
mează să executăm aceste prese — 
„Azur" Timișoara — n-a emis pînă 
ia această dată nici comanda proiec
tului și n-a restituit nici contractul 
de execuție al preselor cu furnizorul, 
respectiv întreprinderea noastră.

— Sint, deci, destul de multe pro
bleme nesoluționate pentru buna 
pregătire a anului 1988.

— Sint 1 Iar modalitatea lor de re
zolvare este îngreuiată și de faptul că 
no! aparținem de o centrală a Mi
nisterului Industriei Grele, care face 
tot ce-1 stă în putință spre a ne 
ajuta, în timp ce soluționarea majo
rității dintre ele își are originea în 
unități care aparțin de alt minister 
— respectiv Ministerul Industriei 
Electrotehnice.

— Poate că acest semnal va în
semna o rapidă... recepționare pen
tru soluționarea lor.

Constantin PRIESCU

Reducerea consumului de
întreprinderea „1 Mai** din Ploiești unitate reprezentativa a industriei noas tre constructoare de mașini. Aici se produce o gama larga de instalații șl 

echipamente destinate atit beneficiarilor interni, cit și exportului Foto : Sandu Cristian

(Urmare din pag. I)

acest mod după nouă luni ar fi fost 
8,3 tone metal feros șl 19 tone me
tale neferoase. Dar în pofida acestor 
avantaje economice evidente, acțiu
nea a debutat extrem de timid : 
doar a 8-a parte din numărul apa
ratelor planificate să fie... refabri-

La Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești

Rezultate care probează că pot 
fi valorificate toate rezervele

Încercînd o sinteză, trei sînt direc
țiile principale în care colectivul 
Combinatului de articole tehnice din 
cauciuc Pitești acționează in vede
rea reducerii sistematice a consu
murilor materiale și energetice, pen
tru încadrarea în nivelul planificat 
al acestora.

în primul rind. prin aplicarea mă
gurilor cuprinse în programul pri
vind perfecționarea organizării șl 
modernizarea producției s-au asigu
rat. de la începutul anului, economii 
de materiale în valoare de peste 20 
milioane lei. concomitent cu îmbu
nătățirea calității produselor și a- 
tingerea unor parametri superiori. 
Astfel, prin punerea în funcțiune a 
unei noi linii de fabricație a benzilor 
transportoare cu inserție metalică 
s-a îmbunătățit radical calitatea pro
duselor respective. Au scăzut simți
tor pierderile ce se înregistrau îna
inte la cablul de metal și a crescut 
de cîteva ori productivitatea muncii. 
Reducerea cu 100 kg a consumului 
specific pe tona de bandă a avut loc 
printr-o operație simplă de diminua
re a surplusului de rectificare a 
cauciucului. Alte tehnologii de înalt 
randament vizează reducerea pierde
rilor la articolele din cauciuc reali
zate în matriță, prin transfer la rece 
a adaosului de cauciuc la obținerea 
valțurilor, eliminarea pierderilor 
prin înlăturarea operațiilor de rebo- 
binare a benzilor cu cord de oțel ș.a. 
Modernizarea unei mașini de con
fecționat furtunuri, cu; diametrul 
mai mic de 100 mm, aduce, bunăoa-

MUREȘ : Valorificarea superioară a materiilor prime 
și materialelor refolosibile

în unitățile economica din jude
țul Mureș se desfășoară,- ca pretu
tindeni în țară, ample acțiuni de 
recuperare și repunere in valoare 
a materialelor refolosibile. Acțio- 
nind sub deviza „Să producem mai 
mult, cu consumuri reduse de ma
teriale", colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului Mu
reș au obținut, în perioada care a 
trecut din acest an, însemnate 
succese în muncă. Astfel, prin apli
carea, în perioada menționată, a 
numeroase propuneri și soluții vi
zind utilizarea rațională a mate
riilor prime și materialelor, a atra
gerii în circuitul productiv a ener- 

cate au intrat în întreprindere. Spe
cialiștii din întreprindere vor să ex
tindă gahna produselor refabricate la 
servodirecții și aparatele de frină, 
astfel ca 50 la sută din produsele noi 
să fie realizate prin refabricare. 
Pentru aceasta se impune însă ca 
livrarea produselor noi să fie mai 
ferm condiționată de restituirea ce
lor vechi, pentru refabricare.

ră. o diminuare a consumului de 
materiale a căror valoare se ridică 
Ia peste un milion lei pe an.

O a doua direcție de acțiune pen
tru reducerea consumurilor mate
riale este strîns legată de înfăptui
rea programului de innoire, moder
nizare și reproiectare. Faptul că in 
acest an au fost asimilate 300 produ
se noi și alte 100 reproiectate a avut 
un efect apreciabil asupra consumu
rilor materiale. De ce ? Pentru că în 
produsele respective au fost încorpo
rate cantități mai mici de materiale, 
concomitent cu creșterea nivelului ca
litativ și a fiabilității. De asemenea, 
au fost asimilate în producție, și 
deci eliminate, importurile la o serie 
de materii prime.

Cea de-a treia direcție de acțiune 
vizează exploatarea optimă a capa
cităților de producție — cu efecte 
directe asupra consumurilor energe
tice — si respectarea strictă a nor
melor de consum. Astfel, prin asi
gurarea funcționării corespunzătoare 
a agregatelor s-au realizat economii 
de energie electrică și de gaze natu
rale care echivalează eu consumul 
combinatului timp de sase zile. Me
rită subliniat faptul că funcționarea 
la parametrii înalți este în strinsă 
legătură cu repararea la timp și de 
calitate a utilajelor. în scopul stăvi
lirii risipei, cadrele tehnice urmă
resc în permanentă fișele de consum, 
iar aprobările pentru eventuale su
plimentări de materiale se dau nu
mai Pe bază de referate bine moti
vate.

giilor secundare șl a unor mate
riale recuperabile, s-a reușit re
punerea în circuitul economic — 
în plus față de sarcinile stabilite — 
a 5 330 ton-' materiale refolosibile 
din oțel. 910 ton? fontă. 67 tone 
zinc, 1 200 tone cioburi din sticlă, 
237 tone materiale din cauciuc, 
precum și alte materiale energo- 
intensive. Totodată, prin încadra
rea strictă în normele de consum 
stabilite, unitățile economice au e- 
conomisit 2 230 tone metal, in timp 
ce energeticienii mureșeni au 
pulsat suplimentar în sistemul e- 
nergetic național peste 50 milioane 
kWh energie electrică. (Gheorghe 
Giurgiu).

materii prime
Nu înseamnă însă că în combinat 

s-a făcut totul. Și aici există încă 
mari rezerve de reducere a consu
murilor. chiar sub normele stabilite. 
Iată citeva exemple. Cu depășiri 
încă mari de materiale sînt realizate 
garniturile profilate. Cauza : tehno
logia neadecvată de turnare a aces
tora. rezolvarea temei de cercetare 
pentru găsirea unei noi soluții de 
turnare lăsîndu-se mult așteptată. 
Mai există în secții și risipă de ma
teriale. datorată slabei lor gospodă
riri, cit și cantităților mari de de
șeuri înregistrate.

„Părtași" la depășirea consumuri
lor sînt și unii furnizori de materiale. 
Loturi neomogene si neconforme cu 
stasul de sîrmă și tablă livrează 
Combinații! siderurgic Galați si în
treprinderea de sîrmă din Cîmpia 
Turzii ; întreprinderile de textile 
„Teleormanul" și „Suveica" Bucu
rești livrează pentru fabricarea ben
zilor transportoare pînză de calitate 
slabă.

Așadar, rezultatele bune obținute 
pe linia valorificării superioare a re
surselor materiale la C.A.T.C. Pi
tești nu reprezintă limita posibilită
ților. Este nevoie deci de întărirea 
spiritului de răspundere al fiecărui 
muncitor pentru încadrarea în con
sumul planificat. Și nu în ultimul 
rind. de o colaborare mai fructuoasă 
cu furnizorii de materii prime.

Ion Onnc NEMEȘ 
Gheorghe CÎRSTEA 
corespondenții „Scinteii"

Aparate de măsură și control de nivel tehnic ridicat
Perpetuînd o frumoasă tradiție 

de a întîmpina marile evenimente 
politice din viața partidului și a 
țării cu realizări deosebite în pro
ducție, colectivul de muncitori și 
specialiști de la întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat — 
I.A.E.M. din Timișoara se prezintă 
la marele raport muncitoresc con
sacrat apropiatei Conferințe Națio
nale a partidului cu un rodnic 
bilanț de împliniri la toți indica
torii de plan. Față de sarcinile „la 
zi" au fost produse și livrate su
plimentar beneficiarilor interni și 
externi, Ia solicitarea acestora, 
peste 10 000 contoare mont) și tri
fazate, aparate de tablou și alte pro
duse specifice, cu parametri teh- 
nico-funcționali superiori. Sporul 
de producție are la bază creșterea 
productivității muncii cu 1 306 lei 
pe lucrător, față de nivelul planifi
cat, ca urmare a aplicării consec
vente a măsurilor cuprinse în pro
gramul de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției, 
in condițiile utilizării mai eficien
te a resurselor materiale și ener
getice, ceea ce a și condus la redu
cerea substanțială a cheltuielilor de 
producție.

— O preocupare statornică a în
tregului nostru colectiv, ne spune 
dr. ing. Gheorghe Târpe, directorul 
întreprinderii, o constituie înnoirea

LUCRĂRILE AGRICOLE DE SEZON
HARGHITA

Cu răspundere pentru noua recoltă
Pînă în seara zilei de 16 noiem

brie, în județul Harghita, arăturile 
adinei de toamnă s-au efectuat pe 
circa 77 la sută din suprafața pla
nificată. Sint posibilități de inten
sificare a ritmului zilnic, de urgen
tare a lucrării pentru a fi încheiată 
în timpul cel mai scurt ? — este 
principala întrebare al cărei răspuns 
am dorit a-1 afla pe parcursul docu
mentării noastre. Concis si afirma
tiv ne răspunde mai întîi inginerul 
Lorinez Lukacs, directorul Trus
tului județean pentru mecanizarea 
agriculturii, făcîndu-ne totodată cu
noscute măsurile întreprinse în ulti
mele zile :

— Intrucît în unitățile agricole din 
zonele Ciuc și Gheorgheni — res
pectiv în consiliile agroindustriale 
Sînmartin, Sincrăieni, Ditrău și al
tele — lucrarea este pe terminate, am 
procedat la redistribuirea tractoare
lor între unități sau consilii înveci
nate. întrajutorarea fiind de acum o 
acțiune pentru care se simt respon
sabile fiecare conducere de unitate, 
fiecare formațiune de mecanizatori. 
Am deplasat zeci și zeci de tractoare 
spre cooperativele agricole din zo
nele Odorheiu Secuiesc si Cristuru 
Secuiesc. Dar în aceste zone s-a pus 

și modernizarea producției, astfel 
incit să putem oferi atît beneficia
rilor interni, cît și partenerilor de 
peste hotare, în orice moment, a- 
parate de măsură și control, com
petitive, de cel mai înalt nivel teh
nic atins pe plan mondial. Am con
stituit in fiecare secție colective in
tegrate de cercetare, proiectare și 

LA I.A.E.M.
TIMIȘOARA

tehnologii care trebuie să asigure 
reproiectarea și modernizarea pro
duselor din fabricația curentă, dar 
mai ales crearea de produse noi și 
elaborarea de tehnologii moderne 
de înalt randament, realizîndu-se 
pe această cale diversificarea con
tinuă a gamei sortimentale, aparate 
cu caracteristici funcționale, teh- 
nico-economice și de fiabilitate 
competitive pe plan extern. Așa 
am reușit să cîștigăm în ultima 
vreme licitații șl să pătrundem pe 
piețe noi de desfacere.

La locurile de muncă, în secții și 
ateliere aveam să constatăm atenția 

și problema eliberării terenurilor de 
coceni. De aceea, au fost organizate 
formații specializate pentru această 
lucrare, alcătuite fiecare din mașină 
de recoltat — combină — și cîte 3 
tractoare cu remorci". Organizarea 
lucrului mecanizatorilor începînd cu 
ora 5 dimineața, pînă seara tîrziu 
este o altă măsură concretizată în 
baza programului stabilit de coman
damentul județean pentru agricul
tură.

Detalierea și exprimarea în fapte 
de muncă a acestor măsuri le urmă
rim în cîteva unități din consiliul 
agroindustrial Cristuru Secuiesc. 
„Toate cele 110 pluguri de care dis
punem sint în brazdă — ne spună 
președintele acestuia, Benedek La- 
dislau. Programul de lucru al meca
nizatorilor este între orele 6 și 22. 
Acest orar ne-a permis să sporim 
ritmul zilnic de la 220 la 240 hecta
re". Ritmul și calitatea sînt cele 
două comandamente asupra cărora 
și-a concentrat atenția si conducerea 
cooperativei agricole Elisei din con
siliul respectiv. Președintele unită
ții, inginerul Koncz Ștefan, aflat 
continuu în zonele de lucru ale celor 
11 tractoare, verifica reglarea brăz- 
darelor șl a scormonitoarelor. Este 

ce se acordă de către personalul 
de execuție și cadrele tehnico-ingi- 
nerești atît respectării graficelor de 
producție pe faze și operații, cît și 
recepționărli și sortării fiecărui 
component electronic, efectuării 
corecte a probelor de solicitări cli
matice și mecanice la fiecare sub- 
ansamblu și aparat in parte, astfel 
ca la beneficiari să ajungă numai 
produse de cea mai bună calitate; 
De altfel, produsele purtind marca 
I.A.E.M. Timișoara și-au cîștigat 
un bun renume între firmele de 
specialitate, iar colectivul muncito
resc de aici este hotărît să-1 ridice 
la cote și mai înalte. Printre nou
tățile de ultimă oră am consemnat 
intrarea în fabricație a aparatului 
de panou M.P.-80, de mare sensi
bilitate și precizie (pină la 10 micro- 
amperi și 10 milivolți), care a și 
fost solicitat Ia export de firme din 
Cehoslovacia. In domeniul tehno
logiilor de mare eficiență aplicate 
aici în ultima vreme se detașează 
procedeul de prelucrare a magne
ților prin electroeroziune complexă, 
care, in comparație cu metodele 
clasice, asigură creșterea de 4 ori 
a productivității muncii și redu
cerea cu 50 la sută a consumului 
de energie electrică.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteil* 

drept că și tractoriștii, printre care 
i-am aflat pe Eged Iosif, Szabo Iosif 
și Szabo Mozes, sînt oameni care nu 
așteaptă îndemnul nimănui pentru 
a lucra sub semnul celei mai ridica
te calități. Așa se explică și faptul 
că unitatea cooperatistă din Elisei a 
reușit, în acest an. să obțină o pro
ducție mare de grîu — peste 5 000 
kilograme la hectar. Un fapt al hăr
niciei și răspunderii îl întîlnim și Ia 
unitatea învecinată, C.A.P. Săcel : 
loan Ganea. șeful secției mecaniza
re. în ziua de 15 noiembrie, după ce 
a votat printre primii la ora 6. a îm
brăcat salopeta de lucru, s-a urcat 
pe tractor și a arat în fruntea me
canizatorilor săi pînă la căderea în
tunericului.

Dovezile hărniciei, ale lucrului de 
calitate și, prin aceasta, ale răspun
derii pentru soarta viitoarelor recol
te sînt numeroase pe ogoarele har- 
ghitene. în raidul nostru, tovarășul 
Ștefan Danciu. director cu producția 
vegetală la direcția județeană agri
colă, ne atrage atenția și asupra altor

CONSTANȚA

Adăposturi pregătite și adăposturi 
in așteptarea unor miini harnice

Pentru îndeplinirea programului 
de dezvoltare a zootehniei, prin rea
lizarea efectivelor de animale și a 
producțiilor stabilite, în cooperati
vele agricole din județul Constanța 
s-a efectuat în acest an un important 
volum de lucrări de investiții în ve
derea asigurării adăposturilor ne
cesare. Ca urmare, în prezent nu
mărul locurilor în maternitățile de 
vaci, în creșele de viței. în adăpos
turile pentru tineret taurin, precum 
Si în saivane a crescut mult. Dacă 
adăugăm faptul că. tot în acest 
an. s-a introdus apă și s-au in
stalat adăpători în 36 de adă
posturi, planul fiind depășit și la 
acest capitol, și s-au construit încă 
4 bucătării furajere avem imaginea 
unei preocupări serioase pentru asi
gurarea condițiilor necesare bunei 
iernări a animalelor.

O atenție deosebită s-a acordat, 
încă din perioada cind animalele se 
aflau in taberele de cîmp, reparării 
adăposturilor vechi. Din controlul 
efectuat de către un colectiv format 
din specialiști ai direcției agricole, 
împreună cu cadrele din consiliile 
agroindustriale, a reieșit că la sfîrși
tul lunii trecute lucrările de reparații 
și revizii erau încheiate la 2 565 de 
adăposturi. La alte 195 de adăposturi 
însă mai erau de făcut completări la 
acoperișuri și Ia ferestre, reparații 
la instalațiile de apă și energie etc., 
lucrări pentru care s-a stabilit ca 
ultim termen data de 15 noiembrie, 
care se află în prezent din nou sub 
incidența controlului. Din păcate 
însă, și de data aceasta, mai sînt 
unități restanțiere în asigurarea adă
posturilor pentru iarnă. Așa, de pil- 

lucrări : pe terenurile grele din zo
nele Gheorgheni, Odorbei și Cristu
ru Secuiesc, unde în primăvară se 
vor planta cartofi, se efectuează 
acum si bilonarea. evitindu-se astfel 
in primăvară tasarea solului prin 
trecerea succesivă a utilajelor. Tot 
pe terenurile destinate culturii car
tofului s-au efectuat tratamente 
chimice pentru combaterea pirului, 
pe o suprafață de 2 000 hectare, și se 
află în plină desfășurare o altă ac
țiune ce va ciștiga în amploare în 
aceste zile : aplicarea de amenda
mente calcaroase pe o suprafață de 
peste 10 000 hectare, utilizîndu-se 
produsele secundare de la cariera de 
dolomită din Voșlobeni, care au o 
capacitate de neutralizare a acidită
ții solului de 87 la sută, situindu-se 
deci la nivelul celor mai bune amen
damente calcaroase folosite.

Așadar, pregătiri temeinice pentru 
recolta viitoare.

Nicolae SANDRU
corespondentul „Scinteii* 

dă, la cooperativa agricolă Cotu 
Văii trebuia să se dea, la începutul 
acestei luni, în folosință patru noi 
hale pentru porci, cu o capacitate to
tală de 3 500 locuri. Constructorul — 
brigada a Il-a Mangalia a T.A.G.C. 
Ind — n-a început lucrările decit 
la una din ele, care se află la 
acoperiș. „Cu mai mult efort din 
partea constructorului — ne spune 
șeful fermei zootehnice, Andrei Si
mion — s-ar putea încheia lucrările 
măcar la prima hală, pentru a com
pensa în parte deficitul de spațiu 
creat prin demolarea celor două 
adăposturi vechi pentru a elibera 
amplasamentul și a crea front de lu
cru la obiectivele aflate în restan
ță". într-o situație asemănătoare se 
află lucrările de modernizare a adă
posturilor pentru 600 de ovine la 
cooperativa agricolă Topraisar. pe 
care urma să le realizeze o formație 
din cadrul I.E.E.L.I.F. Constanța. De 
asemenea, lucrările de revizii și re
parații la adăposturile vechi n-au 
fost finalizate încă complet la coope
rativele agricole Horia, Cerchezu, 
Nistorești și altele. Intrucît majori
tatea unităților reclamă lipsa gea
murilor, care n-au fost asigurate de 
către Baza de aprovizionare Ovidiu, 
se recomandă folosirea experienței 
cooperativelor agricole Valu lui Tra
ian, Poarta Albă, Castelu, Rimnic și 
altele, care au folosit cu bune re
zultate pentru închideri panouri din 
folie de polietilenă. Și aceasta cit 
mai repede. Sezonul rece se apro
pie, iar animalele trebuie adăpostite 
corespunzător.

George MIHAESCU
corespondentul „Scinteii*,
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In telegrama COMITETULUI JU- 
DEțEAiȘ ARAD AL P.C.R. și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN 
se relevă : , Continuind statornica 
tradiție a întîlnirilor cu conducă
torii de partid și de stat din țara 
vecină și prietenă, mult stimate și 
iubite toyarășe Nicolae Ceaușescu, 
recenta Vizită pune cu pregnanță în 
evidență voința comună de a întări 
și dezvolta relațiile de strinsă prie
tenie și colaborare dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, de a 
conferi largi dimensiuni conlucrării 
româno-iugoslave. atît pe plan bila
teral, cit și în sfera vieții interna
ționale. Folosim acest prilej pentru 
a da glas sentimentelor noastre de 
gratitudine adresate mult stimatei 
tovarășe academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, pentru 
preocuparea statornică, alături de 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de a intensi
fica conlucrarea economică și tehni- 
co-științifică cu țările și popoarele 
vecine și prietene. Vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că. strîns uniți 
sub steagul glorios al partidului 
nostru, vom face totul pentru a în- 
tîmpina Conferința Națională a 
partidului și aniversarea a 40 de ani 
de la proclamarea Republicii cu noi 
și importante realizări pe planul 
construcției socialiste.

Urmărind cu mare interes vizita 
oficială de prietenie pe care ați efec
tuat-o. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul nos
tru vă exDrimă. mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai vii și mai sincere senti
mente de nețărmurită dragoste, 
profund devotament și înaltă pre
țuire. adîncă recunoștință pentru re
zultatele remarcabile cu care s-a în
cheiat această nouă și strălucită so
lie românească — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BACĂU AL P.C.R. Oamenii mun
cii băcăuani vă încredințează, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, de hotărîrea lor fermă de a 
vă urma neabătut cu abnegație și 
dăruire, în tot ceea ce gîndiți și în
treprindeți pentru prosperitatea țării 
și creșterea prestigiului ei pe plan 
mondial, întîmpinind marile eveni
mente politice ale acestui an — Con
ferința Națională a partidului și a 
40-a aniversare a proclamării Re
publicii — cu noi și însemnate suc
cese in muncă.

Noul dialog la nivel înalt, pri
mirea deosebit de călduroasă ce v-â 
fost rezervată, întîlnirile și convor
birile avute, înțelegerile și acordu
rile realizate cu acest prilej se în
scriu, mult stimate tovarășe secre
tar general, ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în întărirea 
raporturilor de strînsă prietenie și 
colaborare rodnică româno-iugoslave
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN. Ne facem o datorie 
de conștiință de a vă exprima, din 
adîncul inimilor, dragostea fierbinte 
și adinca recunoștință a tuturor bi- 
horenilor pentru neobosita și rodnica 
dumneavoastră activitate pusă în 
slujba celor mal înalte idealuri ale 
națiunii române, a progresului ne
întrerupt al patriei, făuririi unei 
lumi mai bune și mal drepte pe pla
neta noastră. însuflețiți de minuna
tul dumneavoastră exemplu de mun
că și viață, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de îndemnurile 
înflăcărate pe care ni le adresați cu 
patos revoluționar, comuniștii, oa
menii muncii bihoreni vă încredin
țează de hotărîrea lor de a-și con
sacra întreaga energie și putere de 
muncă îndeplinirii exemplare a ho- 
târirilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru înfăptuirea ri
guroasă a planului pe , acest an și 
pe întregul cincinal.

întjeaga desfășurare a vizitei ofi
ciale de prietenie, pe care am ur
mărit-o cu viu interes, întîlni
rile și convorbirile avute, docu
mentele și înțelegerile convenite 
au deschis noi și ample perspective 
tradiționalelor legături de conlucra
re pe multiple planuri intre Româ
nia și Iugoslavia, ilUstrînd cu deose
bită pregnanță justețea și tăria prin
cipiilor pe care dumneavoastră fun
damentați cu inegalabilă consecven
ță revoluționară întreaga politică ex
ternă a partidului și statului nostru
— se spune in telegrama DEPARTA
MENTULUI SECURITĂȚII STATU
LUI. Vizita ne oferă, din nou, pri
lejul manifestării celor mai înalte 
simțăminte de mîndrie patriotică 
față de hotărîrea. fermitatea și cute
zanța cu care concepeți și promovați 
în relațiile internaționale inițiative, 
orientări, idei și soluții privind pro
blemele actuale majore ale situației 
politice mondiale, acționînd necon
tenit, ca mare și adevărat e-ou \ al 
păcii, pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și pros
peritate a tuturor națiunilor lumii.

In telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se menționează: Dăm cea 
mai înaltă apreciere statorniciei cu 
care militați pentru ca raporturile 
dintre țara noastră și Iugoslavia, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
să se dezvolte pe multiple planuri, 
însuflețiți de cele mai fierbinți sen
timente de dragoste, aleasă prețui
re și profundă recunoștință față de 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, față de tova
rășa Elena Ceaușescu, vă asigurăm 
și cu acest prilej că vom acționa cu 
hotărîre, cu elan patriotic și spirit 
revoluționar pentru îndeplinirea sar
cinilor reieșite din istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, din orientările, indica
țiile și îndemnurile dumneavoastră, 
precum și din acordurile încheiate cu 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, aducindu-ne astfel con
tribuia la înflorirea pe mai departe 
a scumpei noastre patrii libere, in
dependente și suverane.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
acest străvechi plai românesc, luînd 
cunoștință cu bucurie, satisfacție și 
vibrantă mîndrie patriotică de noua 
solie de pace și prietenie întreprin
să de dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Iugoslavia, exprimăm 
cu profund respect, din adincul ini
milor. sentimentele noastre de grati
tudine pentru contribuția inestima
bilă pe care o aduceți la instaurarea 
unui climat de încredere. prețuire 
reciprocă și colaborare în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume, la 
triumful cauzei păcii și înțelegerii 
între popoare — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN. Vă 
asigurăm și cu acest prilej de ata
șamentul deplin al botoșănenilor la 
politica partidului și statului, de vo
ința lor de a-și consacra întreaga 
capacitate creatoare înfăptuirii 
neabătute a obiectivelor stabilite de 
programul partidului, a orientărilor 
și indicațiilor dumneavoastră, acțio
nînd cu abnegație și fermitate revo
luționară pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor economico-sociale 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
spre a întîmpina cu rezultate deose
bite Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se relevă : Animați de cele 
mai fierbinți sentimente de vibrantă 
admirație și profundă recunoștință, 
comunișt.i, toți locuitorii județului 
nostru, asemenea întregului noătru 
popor, au urmărit cu cel mai viu in
teres desfășurarea vizitei oficiale pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul înțelept al destinelor 
socialiste și comuniste ale scumpei 
noastre patrii, proeminentă persona
litate a vieții politice internaționale, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, prestigios om po
litic și savant de renume mondial, 
ați întreprins-o în Iugoslavia. Mîndri 
de a fi contemporanii dumneavoas
tră. strateg și ctitor al României so
cialiste. luptător neobosit pentru co
laborare si înțelegere între toate po
poarele, ne reafirmăm și cu această 
ocazie voința de a întîmpina cu 
fapte exemplare de muncă Confe
rința Națională a partidului și a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii, 
aducîhd o contribuție mereu mal 
mare la înflorirea și măreția scumpei 
noastre patrii.

Ne exprimăm deplina satisfacție 
pentru cursul mereu ascendent al 
relațiilor de strînsă prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, pentru noile di
mensiuni conferite conlucrării româ
no-iugoslave, atît pe plan bilateral, 
cît și în sfera relațiilor internațio
nale — se menționează în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
BUZĂU AL P.C.R. Dăm, de aseme
nea, o înaltă apreciere eforturilor 
consecvente întreprinse de dumnea
voastră, tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii, stabilității și cooperării pe mul
tiple planuri, inițiativelor și demer
surilor în direcția asigurării unui 
climat de liniște și securitate în a- 
ceastă parte a Europei și în întreaga 
lume. Vom acționa fără preget, cu 
dăruire patriotică și responsabilita
te revoluționară în vederea realiză
rii exemplare a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
întîmpinind cu succese de seamă 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se arată : Strîns uniți în 
cuget și simțiri în jurul partidului 
nostru comunist, al dumneavoastră, 
drag conducător, noi, toți cei care 
trăim și muncim pe meleagurile Ca- 
raș-Severinulut ne reafirmăm ade
ziunea deplină’față de înțeleaptă șl 
clarvăzătoarea politică a României 
socialiste, fiind ferm hotărîți să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
transpune exemplar în viață istori
cele hotărîri adoptate de Congresul 
al XIII-lea și a întîmpina cu reali
zări cît mai însemnate. în toate do
meniile de activitate, Conferința Na
țională a partidului și cea de-a 40-a 
aniversare a proclamării Republicii.

Continuind bogata tradiție a întîl
nirilor dintre dumneavoastră și con
ducătorii de partid și de stat din țam 
vecină și prietenă, recenta vizită a 
pus cu pregnanță in lumină trăinicia 
și caracterul rodnic al relațiilor de 
strînsă prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, voința comună de a conferi di
mensiuni tot mai largi conlucrării 
româno-iugoslave în interesul reci
proc, al cauzei generale a socialis
mului și păcii, al înțelegerii și coo
perării în Balcani, in Europa și în 
întreaga lume — se subliniază în te
legrama CONSILIULUI POLITIC 
SUPERIOR AL ARMATEI. Urmînd 
neabătut strălucitul dumneavoastră 
exemplu de dăruire patriotică, revo
luționară. de slujire fără preget a 
patriei socialiste, militarii de toate 
gradele, în frunte cu comuniștii, își 
exprimă întreaga aprobare față de 
rezultatele vizitei, reafirmindu-și ho- 
tărirea de a înfăptui cu abnegație 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, prevederile 
Directivei privind pregătirea mili
tară și politică a armatei.

Asemenea întregului popor, oame
nii muncii din județul nostru își ex
primă profunda gratitudine pentru 
modul strălucit în care dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați dat expresie 
vo;nței ferme a partidului si poporu
lui nostru de î"tărire a co’aborării 
și înțelegerii în Balcani, de transfor
mare a acestei regiuni într-o zonă 
fără arm-? nucleare și chimice, fără 
trupe și baze militare străine — se 
spune în telegrama COMITETULUI 

JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN. Ne angajăm astăzi față de 
dumneavoastră să acționăm cu în
treaga noastră energie creatoare 
pentru îndeplinirea istoricelor hotă
rîri ale Congresului al XIII-lea al 
partidului, neprecupețind nici un e- 
fort pentru a întimpina Conferința 
Națională a Partidului Comunist Ro
mân și cea de-a 40-a aniversare a 
proclamării Republicii cu realizări 
remarcabile în toate domeniile vieții 
economico-sociale a județului Con
stanța, contribuind astfel, alături de 
întregul popor, la prosperitatea țării.

Aprobînd din toată inima rezulta
tele rodnice ale acestei noi solii, a- 
cordurile încheiate care se înscriu 
ca o contribuție remarcabilă la întă
rirea colaborării și prieteniei dintre 
România și Iugoslavia, vă rugăm să 
ne îngăduiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să dăm glas celor 
mai vii mulțumiri pentru tot ce ați 
întreprins și întreprindeți, cu înaltă 
abnegație comunistă, spre binele po
porului român și propășirea patriei 
socialiste, pentru întărirea indepen
dentei și suveranităț i noastre națio
nale, pentru înțelegerea și colabora
rea în Balcani, în Europa și întreaga 
lume, pentru stăvilirea cursei înar
mărilor și triumful dreptului funda
mental al omului — dreptul la pace, 
la viață liberă și demnă — se relevă 
în te'egramn COMITETULUI JUDE
ȚEAN GORJ AL P.C.R. si a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Cu deosebită admiraț’e si refeci, 
ne exprimăm și cu acest prilej înal
ta prețuire și recunoștință față de 

• Elogioase aprecieri ale activității 
rodnice desfășurate in timpul noii întîlniri 
la nivel înalt româno-iugoslave

• Contribuție marcantă la afirmarea 
cauzei păcii și colaborării în Balcani, 
Europa și în întreaga lume

activitatea desfășurată de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
remarcabil om politic și savant de 
largă recunoaștere internațională. Vă 
asigurăm că oamenii muncii gorjeni. 
în frunte cu comuniștii, acț.onează 
cu toată răspunderea, în spiritul in
dicațiilor date de dumneavoastră, in 
vederea realizară sarcinilor majore 
ce le revin in industrie și agricul
tură. a eliminării grabnice a neajun
surilor din sectorul energetic, pen
tru sporirea contribuției noastre la 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. se 
spune : Intr-un glas și o simțire cu 
întregul nostru popor, cu sentimente 
de profundă mîndrie patriotică și 
aleasă prețuire, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul nostru vă 
exprimă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, deplina satis
facție. unanima aprobare pentru re
zultatele rodnice ale vizitei de prie
tenie pe care ați efectuat-o, împreu
nă cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia. 
Dăm cea mai înaltă prețuire reafir
mării și cu acest prilej a propunerii 
dumneavoastră privind organizarea 
în cel mai scurt timp a unei confe
rințe la nivel înalt a țărilor balca
nice, acțiune ce ar contribui la întă
rirea încrederii și colaborării între 
statele din această zonă, de pe con
tinentul european și din întreaga 
lume. Urmînd neabătut minunatul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață, de abnegație și dăruire re
voluționară, oamenii muncii de pe 
meleagurile județului sînt angajați 
cu toate forțele pentru transpunerea 
în viață a politicii științifice a parti
dului și statului nostru, contribuind 
astfel la înălțarea scumpei noastre 
patrii pe strălucitoarele culmi ale 
socialismului și comunismului,

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
spune : îngăduiți-ne să expri
măm în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii de pe 
acești meleaguri înfloritoare, re
cunoștința noastră fierbinte pen
tru tot ceea ce faceți și între
prindeți ca să trăim intr-o țară a 
păcii și demnității. Ne reafirmăm 
adeziunea la întreaga politică inter
nă și externă a partidului și statului 
nostru, al cărui strălucit arhitect 
sinteti dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, ctitor de 
epocă și țară nouă, care ați știut ca 
nimeni altul să întruchipați atît de 
bine năzuințele poporului român, să 
faceți cunoscută pretutindeni în lume 
dorința noastră fierbinte de pace, 
înțelegere și colaborare cu toate 
popoarele, de făurire a unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră. Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar gene
ral, că, puternic mobilizați de pre
țioasele dumneavoastră orientări și 
indicații, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Ialomița vom 
depune toate Eforturile, vom munci 
cu răspundere comunistă, convinși 
fiind că faptele noastre vor contri
bui la dezvoltarea și înflorirea mul
tilaterală a României, la cauza păcii 
și progresului în întreaga lume.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, împreună cu 
întregul popor, își exprimă cu bucu
rie și mîndrie patriotică deplinul

acord față de înțelegerile deosebit de 
rodnice prilejuite de vizita oficială 
de prietenie pe care ați întreprin
s-o, împreună cu mult stimata tova
rășă Elena Ceaușescu, în țara veci
nă și pțietenă, vizită ce se înscrie 
ca o nouă și remarcabilă contribuție 
la dezvoltarea în continuare a 
prieteniei și colaborării tradiționale 
dintre cele două partide, țâri și po
poare — se relevă în telegrama 
CONSILIULUI OAMENILOR MUN
CII DE NAȚIONALITATE MAGHIA
RA DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA. Sîntem încredințați că 
rezultatele acestei noi întîlniri se 
vor materializa în intensificarea co
operării în economie, cultură, știin
ță și în alte domenii de interes co
mun, în folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului, al păcii, 
înțelegerii și cooperării în Balcani, 
în Europa și în întreaga lume. Mo
bilizați permanent de luminosul dum
neavoastră exemplu de patriot și re
voluționar înflăcărat, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
consecvent, împreună cu întregul 
popor, pentru a întîmpina Conferin
ța Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a Republicii cu noi 
și însemnate succese în construirea 
socialismului. • .

Noul dialog la nivel înalt româr.o- 
iugoslav, înțelegerile convenite se în
scriu ca o remarcabilă contribuție la 
extinderea și adlncirea colaborării 
dintre ce’e două țări și nonoarc. pe 
plan politic, economic, tebnico-ctiin- 
țific, cultural si în alte domeriii — 
se spune în telegrama COMITETU

LUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL 
P.C.R. Exprimindu-vă și cu acest pri
lej, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, omagiul fierbinte al tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii din 
Maramureș pentru tot ce ați făcut 
și faceți în vederea dezvoltării mul
tilaterale a României socialisfe, a 
creșterii prestigiului ei în lume, vă 
asigurăm că, urmînd cu nemărgini
tă dragoste și devotament exemplul 
însuflețitor al eroicei dumneavoastră 
activități revoluționare, ne vom în
zeci eforturile pentru realizarea 
neabătută a sarcinilor economico-so
ciale pe acest an, pentru buna pre
gătire a producției pe 1988. pentru 
a întîmpina cu rezultate deosebite 
Conferința Națională a partidului și 
cea de-a 40-a aniversare a procla
mării Republicii.

Vibrantele manifestări de. priete
nie și înaltă considerație cu care ați 
fost întîmpinat pe tot parcursul vizi
tei în R.S.F. Iugoslavia — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. — con
stituie noi mărturii grăitoare ale deo
sebitei prețuiri de care vă bucurați 
pretutindeni în lume ca făuritor și 
promotor consecvent al înțeleptei 
politici externe românești. Dăm glas 
deplinei aprobări și satisfacții pe 
care le nutresc toți locuitorii județu
lui nostru față de rezultatele rodni
ce ale noului dialog la nivel înalt 
româno-iugoslav, contribuție de sea
mă la extinderea și adîncirea colabo
rării tradiționale dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, la promo
varea cauzei generale a socialismu
lui, a păcii și înțelegerii în lume. 
Vă încredințăm,’ mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul Neamț, 
în frunte cu comuniștii, acționează zi 
de zi cu toată hotărîrea și dăruirea 
pentru a înt:mpina cu rezultate 
deosebite în toate domeniile de acti
vitate apropiata Conferință Naționa
lă a partidului și împlinirea a patru 
decenii de la proclamarea Republicii.

Sîntem mîndri, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicoiae Ceaușescu, 
pentru că fiecare nouă acțiu
ne politică pe care o întreprin
deți amplifică renumele Româ
niei socialiste în lume, că perso
nalitatea dumneavoastră de excep
ție este recunoscută și apreciată azi, 
pe toate meridianele, ca erou al pă
cii mondiale — se subliniază in te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Avem 
certitudinea că documente'e semna
te. convorbirile purtate vor deschide 
noi și eficiente căi pentru amplifi
carea relațiilor tradiționale de prie
tenie româno-iugoslave. întemeiate 
pe principiile deplinei egalități, ale 
respectării independentei și suvera
nității, ale întrajutorării și avanta
jului reciproc, contribuind nemiilo- 
cit la consolidarea climatului de des
tindere și securitate în Balcani. în 
Europa, de pace în întreaga lume. 
Vă raportăm că oamenii muncii din 
județ, comuniștii acționează cu toa
tă răsounderea în vederea întîmpi- 
nării Conferinței Naționa'e a parti
dului. a celei de-a 40-a aniversări a 
proclamării Republica, cu roi și în
semnate rezultate în îndeplinirea 
sarcinilor economico-sociale pe acest 
an si pregătirea corespunzătoare a 
producției anului 1988. Acționăm, 

potrivit indicațiilor dumneavoastră, 
pentru a marca și în Sălaj mărețele 
evenimente politice ale anulai prin- 
tr-un climat de muncă responsabilă 
și angajare revoluționară.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Sucevenii, alături 
de întreaga națiune, trăiesc senti
mente de înaltă mîndrie patriotică, 
generată de rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei oficiale de 
prietenie pe care ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în R.S.F. Iugoslavia. Declarindu-ne 
întreaga noastră adeziune față de 
rezultatele acestei noi și importante 
solii, acțiuni care puri temelii și 
mai trainice co’aborării multilaterale 
româno-iugoslave. vă raportăm că 
sucevenii întîmplnă marile eveni
mente politice ale acestui an cu re
zultate importante în producție și se 
angajează ca. în cinstea Conferinței 
Naționale a partidului, să-și sporeas
că eforturile pe planul realizărilor 
materiale și spirituale.

Noua vizită reflectă relațiile trai
nice de prietenie ce s-au statornicit 
între cele două țări ale noas
tre. la a căror dezvoltare ați 
avut și aveți, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. o contribu
ție personală de importanță excep
țională. relații ce constituie un 
rx-'mp'.u d” colaborare între două 
state socialiste vec:ne pe baza de
plinei egalități în drepturi, respectă
rii neabătute a princfnii’or indepen
denței și suveranității naționale, 

neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc — se arată in 
telegrama CUisMLIULUI OAMENI
LOR MUNCII DE NAȚIONALITA
TE GERMANĂ DIN KEFuBiuICA 
socialista ROMANIA. întîlnirile 
și convorbirile cu conducătorii de 
partid și de stat iugoslavi, înțelegeri
le convenite vor da un nou și puter
nic impuis dezvoltării cu succes a 
relațiilor de colaborare și cooperare 
atît pe plan bilateral, cît și în viața 
internațională, în folosul ambelor 
state, al cauzei socialismului, păcii, 
cooperării și Înțelegerii in Balcani, in 
Europa și in întreaga lume. Vă încre
dințam, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în consens 
cu glasul și voința fermă a întregu
lui popor, că vom face totul pentru 
înfăptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidului, 
pentru ridicarea patriei noastre co
mune, România socialistă, pe noi 
trepte de progres și civilizație.

întîlnirile și convorbirile la cel 
mai înalt nivel româno-iugoslav. în
țelegerile și acordurile realizate des
chid noi perspective pentru dezvol
tarea în continuare a tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, întăririi climatului de res
pect și bună vecinătate, de transfor
mare a Balcanilor într-o zonă a con
viețuirii pașnice, a destinderii și 
securității, lipsită de arme nucleare, 
de uriașul pericol pe care acestea il 
reprezintă pentru viața și existența 
omenirii — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TELEOR
MAN AL P.C.R, Folosim și acest 
prilej pentru a da expresie atașa
mentului nețărmurit al oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri față 
de înțeleaptă politică internă și ex
ternă a partidului și statului nostru 
al cărei ctitor șl artizan sînteți, 
profundei lor recunoștințe față de 
neobosita activitate pe care dumnea
voastră. cel mai iubit fiu al poporu
lui român, personalitate de inalt 
prestigiu a lumii contemporane, o 
desfășurați pentru eliminarea peri
colului unui nou război, pentru in
staurarea păcii. înte’egerii si colabo
rării între toate țările lumii.

Urmărind desfășurarea vizitei, am 
trăit din nou momente de cea mai 
înaltă mîndrie patriotică pentru pri
mirea deosebit de caldă și înaltele 
onoruri ce v-au fost rezervate. ESțe 
pentru noi un minunat și fericit 
prilej să dăm glas profundului oma
giu, înaltei gratitudini și considera
ții față de ilustra dumneavoastră 
personalitate de eminent conducător 
de partid și de stat, militant revolu
ționar, înflăcărat patriot, luptător 
neobosit pentru triumful socialismu
lui și comunismului în România, se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R. Trăind puternic sentimentul 
recunoștinței nemărginite pentru tot 
ce ați făcut și faceți spre binele și 
bunăstarea poporului român, urmîn- 
du-vă neobositul dumneavoas
tră exemplu, vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii mun
cii de pe meleagurile tulcene vor 
munci fără preget, cu dăruire, pa
siune și abnegaț'e pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin pe acest 
an în toate domeniile de activitate, 
întîmpinind cu noi fapte de muncă 
Conferința Națmnală a partidului și 
a 40-a aniversare a Republicii.

Noua solie de pace și prietenie 
purtată cu strălucire pe pămintul 
Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, călduroasa primire cu care 
v-a întîmpinat poporul acestei țări 
socialiste vecine și prietene, convor
birile avute la cel mai înalt nivel 
și înțelegerile convenite constituie 
un nou și important moment în dez
voltarea relațiilor de colaborare 
rodnică între țările și popoarele 
noastre, o dovadă grăitoare a activi
tății neobosite pe care o desfășurați 
pentru statornicirea în întreaga lume 
a înțelegerii și conlucrării pașnice 
între toate națiunile, pentru dezar
mare generală și, îndeosebi, nuclea
ră. pentru progresul întregii umani
tăți — se relevă in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R, și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Dorim, și 
cu acest prilej, ca, alături de în
treaga națiune, să ne exprimăm 
nețărmurita mîndrie patriotică de a 
vă avea în fruntea partidului și sta
tului, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, erou între 
eroii neamului, înălțător exemplu 
de muncă și luptă revoluționară. In- 
suș ndu-ne orientările și sarcinile 
stabilite de dumneavoastră la plena
ra C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., 
ne angajăm să acționăm neabătut 
pentru îndeplinirea exemplară a ho- 
tărîrilor Congresului al XIII-lea. a 
planului pe anul 1987, întîmpinind 
cu importante succese în producție 
Conferința Națională a partidului și 
a 40-a aniversare a proclamării Re
publicii.

COMISIA CENTRALĂ DE REVI
ZIE A PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN dă o inaltă apreciere rezul
tatelor obținute în cadrul noii dum
neavoastră vizite oficiale de priete
nie pe care, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R.S.F. Iugoslavia, înțelegerilor la 
care s-a ajuns, contribuției dumnea
voastră determinante la promovarea 
largă a relațiilor dintre țările și po
poarele noastre, la dezvoltarea pe 
mai departe a prieteniei și conlucră
rii multilaterale în toate domeniile 
de activitate, la întărirea relațiilor 
de bună înțelegere și colaborare în 
Balcani. Puternic mobilizați de ho- 
tărîrile recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., de indicațiile dumneavoastră 
privind realizarea exemplară a sar
cinilor economico-sociale pe acest an 
și întregul cincinal, vă încredin
țăm, ; mult stimate tovarășe 
secretar general, că membrii Co
misiei Centrale de Revizie vor munci 
în continuare cu devotament și spirit 
revoluționar pentru realizarea hotă- 
rîrilar și directivelor partidului, pen
tru a întîmpina cu rezultate remar
cabile Conferința Națională a parti
dului și cea de-a 40-a aniversare a 
Republicii.

Ca membri de partid, ca cetățeni 
ai României socialiste ne exprimăm 
unanima noastră satisfacție și apro
bare pentru rezultatele rodnice ale 
convorbirilor pe care le-ați avut 
cu conducerea de partid și de stat 
iugoslavă și care s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, constructivă 
și deschisă, sub semnul voinței co
mune de a dezvolta relațiile tradi
ționale de bună vecinătate și strînsă 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, con
cretizate în conținutul înțelegerilor 
încheiate — se arată în telegrama 
adresată de MINISTERUL MUNCII. 
Cu convingerea că acest nou mo
ment cu adîncă semnificație în isto
ria relațiilor dintre România și Iugo
slavia va conferi dimensiuni tot mai 
largi conlucrării româno-iugoslave, 
vă asigurăm de adeziunea noastră 
totală la politica partidului și sta
tului, și ne reînnoim angajamentul 
de a întîmpina Conferința Națională 
a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii cu noi realizări 
în domeniul muncii și ocrotirii so
ciale.

Noul dialog româno-iugoslav la 
cel mai înalt nivel desfășurat în spi
ritul tradiționalei prietenii între 
partidele, popoarele și țările noastre 
constituie încă o dovadă elocventă a 
voinței comune de a dezvolta pe măi 
departe cooperarea economică și teh- 
nico-științifică, relațiile din celelalte 
domenii de activitate, de a conlucra 
pentru consolidarea unui climat de 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar genera! ai Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești și 
comunale de partid, ministere, instituții centrale, organizații de masă si 
obștești, unități industriale si agricole, instituții de cultură, artă. învă- 
țămînt și din alte domenii de activitate, în care sint exprimate deplina 
aprobare si profunda satisfacție față de noul si fructuosul dialog Ia nivel 
inalt româno-iugoslav. Telegramele evidențiază faptul că vizita oficială 
de prietenie efectuată de tovarășul Nicolae Ceausescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la 
invitația tovarășului Lazar Moisov. mesedintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. si a tovarășului Boșko Krunici. președintele Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugos'avla, constituie o mani
festare grăitoare a trăiniciei legăturilor de strînsă prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și popoarele noastre, ea marcind o contribu
ție de cea mai mare importanță la dezvoltarea in continuare a relațiilor 
dintre România și Iugoslavia, în spiritul bunei vecinătăți și respectului 
reciproc, pe baza principiilor independenței, suveranității, integrității te
ritoriale, egalității în drepturi, avantajului mutual și neamestecului in 
treburile interne.

Semnatarii telegramelor subliniază, totodată, faptul că vizita, care a 
confirmat din nou însemnătatea dialogului Ia nivel înalt in viața Inter
națională, se constituie într-o valoroasă contribuție Ia Întărirea climatului 
de încredere, securitate și pace în Balcani, în Europa și în întreaga 
lume. Mesajele relevă că primirea deosebit de caldă cu care a fost in- 
timpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu în țara vecină reprezintă o mărtu
rie elocventă a prestigiului de care se bucură în lume conducătorul parti
dului și statului nostru, inițiativele și eforturile sale constante în direc
ția soluționării constructive, intr-un spirit nou, a problemelor care con
fruntă omenirea, in concordanță cu aspirațiile de pace, colaborare șl 
progres ale tuturor popoarelor.

în același timp, mesajele exprimă sentimentele de inaltă prețuire 
față de tovarășa Elena Ceaușescu, pentru contribuția sa excepțională la 
dezvoltarea științei românești și universale, la mobilizarea oamenilor de 
știință in lupta împotriva războiului, pentru pace, colaborare și înțele
gere în lume. *

Telegramele dau glas adeziunii depline a tuturor oamenilor muncii 
la politica internă și externă a partidului si statului nostru, hotăririi lor 
ferme de a acționa cu abnegație pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al P.C.R., intimpinind cu noi și remarcabile 
fapte de muncă Conferința Națională a partidului și cea de-a 40-a ani
versare a Republicii.

(Agerpres)

pace, înțelegere și bună vecinătate în 
Balcani, în Europa și în întreaga 
lume — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN VILCEA AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Trăind sentimente 
de vibrantă mîndrie patriotică pen
tru imensul prestigiu de care se 
bucură astăzi România pe toat; me
ridianele globului, vă încredințăm 
solemn, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că oa
menii muncii de pe meleagurile 
noastre, in frunte cu comuniștii, ase
menea întregului popor, vor acționa 
fără preget, cu inaltă conș.iința 
munci .orească și spirit revoluționar 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce le revin.

Cu inima și gîndul alături de 
dumneavoastră pe tot parcursul tra
diționalei vizite de prietenie, efec
tuată, împreună cil > tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țara vecină și priete
nă, comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI 
iNVĂȚĂMlNTULUI, cadrele didac
tice, elevii și studenții patriei au 
trăit vibrante simțăminte de bucurie 
și mîndrie patriotică prilejuite de 
această nouă acțiune pusă in slujba 
deplinei conlucrări dintre popoarele 
celor două țări, a păcii și colaboră
rii internaționale. In consens cu în
treaga națiune, dăm o înaltă apre
ciere și ne exprimăm deplina adeziu
ne față de convorbirile avute ri față 
de înțelegerile convenite, care dau 
un nou impuls extinderii relațiilor 
prietenești și consolidării cooperării 
pe multiple planuri dintre România 
și Iugoslavia. Ne angajăm. în fața 
dumneavoastră, conducătorul iubit al 
partidului și statului, să nu precu
pețim nici un efort pentru tradu
cerea în viață a sarcinilor ce ne re
vin din hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. pentru întimpinarea Conferin
ței Naționale a partidului cu rezul
tate deosebite in activitatea de edu
care și formare a tinerei generații, 
pentru muncă și viață.

Inscriindu-se în suita contactelor 
tradiționale, prietenești dintre con
ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări, întreaga desfășurare 
a vizitei, convorbirile avute și înțe
legerile convenite ilustrează preg
nant dorința comună de a conferi 
dimensiuni tot mai largi conlucrării 
româno-iugoslave, dezvoltării și mai 
puternice a cooperării și speciali
zării în producție' In domenii de 
mare importanță pentru progresul 
economico-social — se spijne iri tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.tl. Vă asigurăm 
că, urmîndu-vă neabătut minunatul 
exemplu de abnegație și-dăruire co
munistă, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Vrancea nu vor precu
peți nici un efort pentru a întîmpi
na cu noi și remarcabile realizări 
Conferința Națională a partidului și 
a 40-a aniversare a proclamării Re
publicii. sporindu-ne astfel contribu
ția la înălțarea patriei pe noi trep
te de progres și civilizație.

în deplin consens cu voința una
nimă a întregului nostru partid și 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din ÎNTREPRINDEREA „23 
AUGUST" BUCUREȘTI au urmărit 
cu viu interes și mîndrie patriotică 
desfășurarea vizitei pe care ați in- 
treprins-o, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceausescu, in R.S.F. 
Iugoslavia, contribuind și cu această 
ocazie la întărirea și adîncirea co
laborării și conlucrării dintre parti
dele și popoarele noastre, în folosul 
construcției socialismului în cele 
două țări, al cauzei păcii, a înțele
gerii și cooperării în Balcani și in 
Europa. Folosim și acest prilej pen
tru a aduce omagiul nostru fierbin
te. mulțumirile respectuoase față de 
grija ce o purtați oamenilor mun
cii din întreprinderea noastră. în în
deplinirea sarcinilor ce ne revin din 
planul național unic de dezvoltare, 
din indicațiile și orientările formulate 
de dumneavoastră cu ocazia v’zite- 
lor de lucru, la sedințe’e Comitetu
lui Politic Executiv al Q.C, al P.C.R., 
și să vă asigurăm că vom acționa 
cu răspundere muncitorească pentru 
o calitate superioară a întregii ac
tivități ce o desfășurăm pentru bi
nele și fericirea națiunii noastre so
cialiste.
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INVITAȚIE LA O DEZBATERE:

O nouă calitate în viata economică
9

Ora de dirigenție și profesorul diriginte

impune o nouă calitate în munca de partid
într-o notație, fie ea oricît de su

mară, asupra a ceea ce Înseamnă azi 
județul Vaslui în ansamblul econo
miei noastre naționale, nu poate fi 
nicidecum trecut cu vederea faptul 
că, în această parte a țării, practic 
fără o forță economică semnifica
tivă pină la Congresul al IX-lea al 
partidului, au fost puse în funcțiu
ne, numai in ultimele două decenii, 
aproape 400 de obiective și capaci
tăți productive importante care au 
sporit zestrea fondurilor fixe la mai 
bine de 30 miliarde lei. Pe temelia 
acestui vast și modern potențial teh
nic, producția industrială a sporit de 
circa 14 ori.

Se poate vorbi deci de județul 
Vaslui ca despre o reală forță indus
trială, capabilă să ofere o perspec
tivă certă ocupării și folosirii supe
rioare a forței de muncă, racordării 
ei la pulsul noii revoluții tehnico- 
științifice, la cerințele superioare pe 
care aceasta le pune în planul afir- 
mării personalității umane.

Industrializarea accelerată a jude
țului a fost însoțită de o amplă dez
voltare sonial-urbanistică. în ultimii 
22 de ani au fost construite aproape 
50 000 noi locuințe, importante obiec
tive social-culturale, localitățile ur
bane și rurale dispunînd în prezent 
de case de cultură și cămine cultu
rale, de școli, spitale și dispensare, 
de creșe și grădinițe, de multiple 
alte dotări edilitar-gospodărești.

Așadar, o bogată realitate mate
rială impune aprecierea că în anii 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" județul 
Vaslui a înregistrat importante pro
grese în absolut toate domeniile dez
voltării economico-sociale. Pe mă
sură sînt însă și problemele care 
stau în fața tinerelor colective mun
citorești din unitățile economice ale 
județului. Este incontestabil faptul 
că, poate mai mult decît în alte ju
dețe ale țării, aici, în această uni
tate administrativ-teritorială, în care 
procesul edificării unei economii 
moderne a fost început de la un ni
vel foarte scăzut, se întrepătrund 
într-o măsură simțitor sporită as
pecte ale creșterii cantitative, în rit
muri accelerate, cu cele de natură 
calitativă pe care le impune orien
tarea tot mai fermă a economiei na
ționale spre dezvoltarea intensivă, 
bazată pe înalta calitate a produse
lor. înalta productivitate a muncii, 
înalta eficiență în utilizarea mijloa
celor tehnice și a resurselor mate
riale.

în asemenea condiții, și activitatea 
organelor și organizațiilor de partid 
reclamă un stil de muncă de mare 
mobilitate și penetrantă, cu puter
nică , aderență la preocupările 
problemele 
un stil de 
zațiile de 
așa cum 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, „ca forță dinamică 
de avangardă a maselor de oameni 
ai muncii, inilittnd neobosit împo
triva a tot ce este vechi și perimat, 
pentru promovarea fermă a noului 
în toate domeniile, pentru afirmarea 
largă și generalizarea experienței, 
«jndirii și practicii înaintate".

in această perspectivă mobiliza- 
■e, generoasă, am desfășurat 
igația noastră în județ.

produselor, asimilarea în fabricație a 
unor produse cu parametri tehnici 
superiori, cum ar fi noi tipuri de 
rulmenți pentru industria aeronauti
că și centrale nucleare, mașini-unel- 
te și linii de transfer de înaltă pro
ductivitate, aparate de măsură și 
control pentru centrale nucleare ș.a., 
cit și aplicarea unor noi tehnologii 
de mare randament.

UNIREA ȘI AFIRMAREA RES
PONSABILA A FORȚELOR FIECĂ
RUI COLECTIV — EXPRESIE A 
UNUI STIL DE MUNCA DINAMIC, 
EFICIENT. Discuția cu tovarășul 
Mihai Irimia, secretar al Comitetului 
municipal de partid Bîrlad, pe 
marginea acestei bogate suite 
de acțiuni a prilejuit următoa
rea notație : „Sensul major al 
tuturor acțiunilor politico-educa
tive și tehnico-economice organizate 
la nivelul județului, municipiilor șl 
întreprinderilor îl constituie anga
jarea tuturor forțelor colectivelor

Promovarea largă a creației știin
țifice proprii constituie un punct de 
rezistență și în stilul de muncă al 
comitetului de partid de la Combi
natul de fire sintetice ..Moldosin" — 
cea mai nouă unitate de acest fel 
din țară și, totodată, cea mai tinără 
de pe platforma industrială vas- 
luiană. Rezultatul amplului demers 
de creativitate, de înnoire și moder
nizare este confirmat, de altfel, și de 
premiul al II-lea la creație științi- 
fico-tehnică obținut de colectivul de 
la „Moldosin" pe centrală.

EXISTA CONȘTIINȚA INERȚIEI, 
MAI TREBUIE DOAR FORȚA DE 
A O DEPĂȘI. Numeroase alte fapte 
pozitive au fost relevate pe larg de 
o recentă plenară a comitetului ju
dețean de partid consacrată analizei 
modului în care organele și organi
zațiile de partid, consiliile oamenilor 
muncii acționează pentru înfăptuirea 
programelor de perfecționare a or
ganizării și modernizare a produc-

Comitetul județean Vaslui al P.C.R.

Și 
colectivelor de muncă, 

muncă prin care organi- 
partid să se manifeste, 
sublinia tovarășul

in-

EZUL PREOCUPĂRILOR 
LIZAREA PROGRAMELOR 
SECȚIONARE A ORGANIZĂRII 
ODERNIZARE A PROCESELOR 

PRODUCȚIE. Ca pretutindeni în 
., și aici „miezul" preocupărilor 
anelor și organizațiilor de partid 
constituie, în momentul actual, 

Jizarea programelor de perfecțio- 
re a organizării și modernizare a 
oceselor de producție. S-a estimat 

prin finalizarea acestei acțiuni 
tale pentru desfășurarea întregului 
roces de așezare trainică pe baze 
ltensive a economiei românești, în 
ursul acestui cincinal se vor rea- 

iza, pe ansamblul județului, o creș
tere a producției-marfă cu peste 5 
miliarde lei, o sporire a productivi
tății muncii cu 119,5 mii lei pe o per
soană și o reducere a costurilor to
tale de producție cu 2 037 milioane 
lei.

înfăptuirea acestor obiective im
pune organelor și organizațiilor de 
partid să găsească cele mai bune 
căi și modalități care să asigu- 

a poten- 
,_____ ______ ,____  .. de crea
ție de care dispun colectivele din în
treprinderi din județ, dezvoltarea 
gindirii economice active a cadre
lor de conducere, a personalului 
muncitor, care să permită partici
parea lor activă la soluționarea 
marilor probleme ale trecerii la o 
nouă calitate în întreaga activitate 
de înfăptuire a obiectivelor care pri
vesc intrarea României în rîndul ță
rilor cu o dezvoltare economică me
die pînă la sfîrșitul actualului cin
cinal.

In acest scop, comitetul județean 
de partid a finalizat in acest an un 
larg program de activități politico- 
educative și tehnico-economice avind 
drept obiective principale însușirea 
aprofundată de către toți factorii de 
răspundere din unitățile economice, 
de către activiștii de partid, a con
cepției partidului nostru, a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind esența 
procesului de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției, 
reliefarea formelor și mijloacelor 
folosite de organele și organizațiile 
de partid în munca politică și orga
nizatorică pentru stimularea șl’ an
trenarea muncitorilor, maiștrilor, in
ginerilor și tehnicienilor la desfășu
rarea cu succes a acestei acțiuni, 
pentru dezvoltarea creației tehnico- 
științifice de masă, generalizarea ex
perienței pozitive acumulate de anu- 
lite colective muncitorești în diver- 

domenii care privesc perfecțio- 
rea organizării și modernizarea 
ducției, ridicarea Ia un nivel su- 
or a eficienței întregii activități 
(ornice.
ral el cu aceste acțiuni, au fost 
izate expoziții permanente, care 
idențiat eficiența măsurilor de 
rare și modernizare, machete 
ice privind stadiul aplicării 
lelor de modernizare. Biroul 
lui județean de partid a 

de asemenea, comitetele 
'e și orășenești, organizațiile 

din întreprinderi să orga- 
e rotunde, analize pe sec
are, pe teme privind mai 
tzare a locurilor de mun- 
irea superioară și econo
miilor prime, materiale- 
bilului și energiei elec- 
a productivității mun- 
nivelului calitativ al

căi și modalități care 
re folosirea din plin 
țialului tehnico-științific.

DE

muncitorești pe drumul faptei. Avem 
satisfacția să putem spune că există 
astăzi nu puține colective unde, în 
nici o imprejurare, nu se spune : să 
mai vedem... sau că nu se poate... 
Este aceasta o dovadă că respecti
vele organizații de partid au reușit 
să stringă intr-un singur șuvoi toate 
forțele creatoare ale colectivului, să 
le insufle înalta conștiință a răspun
derii și să le creeze condițiile pen
tru afirmarea lor plenară. Aceasta 
constituie o expresie concludentă a 
unui stil de muncă revoluționar, di
namic, așa cum ne cere secretarul 
general al partidului".

Aveam să( desprindem sensurile 
acestei afirmații in discuțiile purtate 
ulterior cu factori de răspundere de 
la întreprinderea de elemente pneu
matice și aparate de măsură din 
Birlad, unitate in care s-au înregis
trat progrese 
modernizării producției, prin unele 
realizări de virf, 
care la ora actuală constituie pre
miere industriale. Tovarășul Gheor- 
ghe Ifrim, secretarul comitetului de 
partid din t întreprindere, preciza 
că toate insfelațiile pentru tehnolo
giile noi au fost realizate prin for
țele proprii ale colectivului. Aflat de 
față, tovarășul Valentin Antohi, 

. directorul întreprinderii, a ținut să 
sublinieze că, în preocuparea de a 
antrena toate forțele colectivului in 
direcția ridicării nivelului calitativ 
al Întregii activități productive, or
ganizația de partid promovează cu 
stăruință o atitudine activă, mobili
zatoare față de tinerii specialiști, pe 
care îi încurajează în promovarea 
ideilor novatoare 'și îi sprijină efec
tiv, ori de cîte ori se impune inter
venția comitetului de partid, mer- 
gînd de la stringente probleme de 
muncă pină la cele care țin de viața ■ 
acestora. în acest sens este de re
levat faptul că, tehnologia și insta
lația de depufiere în vid prin 
pulverizare catodică în structură 
magnetron — realizare de ultimă 
oră, cum ține să precizeze directorul 
întreprinderii — au fost puse la 
punct de un colectiv format din 
cinci tineri specialiști — toți leșiți 
de pe băncile facultăților abia cu 
4—5 ani în urmă, deci tineri pînă în 
30 de ani.

în această ordine de idei, tovară
șul Năstase Diomid, directorul între
prinderii de rulmenți din Birlad, 
remarca preocuparea organizației de 
partid din această unitate-etalon in 
acțiunea de perfecționare a organi
zării și modernizare a producției de 
a determina pe fiecare specialist — 
de la inginer pînă la muncitorul cu 
înaltă calificare — să rezolve o pro
blemă de modernizare a producției. 
„Avem în vedere ca orice acțiune 
să aibă o eficiență, oricît 'de mică 
ar fi ea, să servească creșterii 
eficienței generale a producției. Ur
mărim cu tenacitate ca nici o acțiu
ne sau idee să nu rămină pe hirtie. 
Oricît de puțină ar fi contribuția 
unuia sau altuia dintre noi, nu-i 
deloc puțin însă cînd se strînge la 
un loc contribuția a mii de specia
liști — ingineri, tehnicieni și mun
citori de înaltă calificare — ciți 
avem în prezent. Așa înțelegem noi 
să se
zarea ____ _
de partid intr-un unic șuvoi".

Cazul întreprinderii de materiale 
izolatoare din Vaslui 
cît de mult înseamnă 
pentru destinul unui 
citoresc. După intrarea în funcțiune, 
mulți ani la rind această unitate a 
fost socotită „oaia neagră" a jude
țului. Așa a fost pină ce aici și-a 
făcut Ioc un alt stil de muncă in 
activitatea organizației de partid. 
Oamenii cu idei, oamenii energici, 
hotărîți, cu curaj în susținerea opțiu
nilor au fost chemați „la rampă", 
au fost împinși în față — cum se 
exprima plastic directorul unității, 
inginerul Nicolae Pascu. Tot ceea ce 
înseamnă valoare, atitudine princi
pială. partinică a fost și este cultivat 
cu perseverență de comitetul de 
partid din această întreprindere. Așa 
se face că azi această întreprindere 
a ajuns să fie mîndria județului, o 
unitate de înaltă eficiență, perma
nent deschisă noului, ceea ce i-a 
adus onoranta calitate de unitate- 
etalon în acțiunea de perfecționare 
a organizării și modernizare a pro
ducției. în același 
„marea surpriză" 
zează în prezent 
de utilaj complex 
aflată, la un moment 
stare deosebit de precară din toate 
punctele de vedere. Azi, datorită 
climatului exigent, responsabil de 
muncă promovat de organizația de 
partid, această unitate are capacita
tea de a crea utilaje de înaltă teh
nicitate, cu performanțe de nivel 
mondial, în condiții de eficiență su
perioară, care au impus-o la export 
— unde deține în momentul de față 
cel mai bun curs de revenire pe 
județ.

remarcabile pe linia

neconvenționale,

de înaltă calificare — ciți

manifeste, in practică, canali- 
forțelor organizației noastre

demonstrează 
acest lucru 

colectiv mun-

mod se explică și 
pe care o furni- 

colectivul secției 
din Huși, unitate 

dat, într-o

țiel. Raportul prezentat, cît și nu
meroasele luări de cuvînt au pus în 
evidență — pe lingă notabile împli
niri — și numeroase cerințe care 
trebuie să-și afle neintîrziat răs
punsul. Concluzia degajată din lu
crările plenarei : o nouă calitate in 
viața economică a unităților produc
tive impune o nouă calitate in mun
ca organelor și organizațiilor de 
partid.

Cum trebuie înțeles acest raport ? 
Plenara l-a descifrat în bună parte, 
întîi de toate se impune eradicată 
tendința de ploconire in fața canti
tății. Și in respectiva plenară, unii 
dintre vorbitori au pus un nejusti
ficat accent pe numărul acțiunilor în
scrise în programul de moderniza
re, fără a face necesarul efort să 
descifreze cită substanță economică 
se ascunde in spatele acestora și 
mai ales in cit timp își validează fo
loasele. Sesizînd 
portul plenarei 
multe unități 
din programe 
pentru aplicare 
delor de etapă, 
și in semestrul 
mare, efectele economice obținute în 
această perioadă au fost reduse în 
faport cu eficiență antecalculată.

în aceeași ordine de prioritate se 
Înscrie și necesitatea de a se înțe
lege în mod superior fructificarea 
efortului propriu, pe un spațiu mult 
mai larg decît cel al întreprinderii 
în care muncești. Ideea a' căpătat un 
contur precis atunci cind tovarășul 
Ion Frățilă, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui al P.C.R., a 
evocat cazul întreprinderii „Vigo- 
nia" din Birlad. unitate care, in 
prezent, se confruntă cu numeroase 
greutăți în atingerea parametrilor

fenomenul, ra- 
avertiza că „în 

economice, măsurile 
au fost planificate 
spre sfîrșitul perioa- 
atit în anul 1986, cit 
I din 1987 și. ca ur-

proiectați, în realizarea sarcinilor de 
plan. Pentru a depăși momentul 
critic în care se află această uni
tate, primul-secretar al comitetului 
județean făcea apel către cei peste 
1 100 ingineri existenți în județ 
să-și aducă contribuția la rezolvarea 
problemelor tehnice și organizatorice 
cu care se confruntă unitatea din 
Bîrlad. Ideea a prins și mai mult 
contur atunci cînd vorbitorul a spus: 
„Oamenii au nevoie de ajutor nu 
cînd sint în culmea gloriei, ci cînd 
ajung în momente de impas. Toți 
cei ce se simt specialiști, in sensul 
adevărat al cuvintului, ar trebui să 
întindă acum o mină de ajutor celor 
de la «Vigonia»".

Rămîne, de asemenea, un punct 
deschis în stilul și metodele de mun
că ale organizației județene de 
partid necesitatea depășirii de către 
unii specialiști a unei nejustificate 
stări de prudență, motivată, chipu
rile, de teama de a nu greși. Este 
adevărat că acțiunea de moderni
zare a producției necesită adeseori 
soluții ingenioase, originale, de certă 
cutezanță. De aici și pînă la amî- 
narea deliberată a aplicării unor 
măsuri în cadrul acestei acțiuni este 
însă o mare distanță, care, cel mai 
adesea, este pavată cu tendințe de 
conservatorism. Or, tocmai de un 
asemenea drum „ademenitor" trebuie 
să se despartă orice organizație de 
partid. Cheia reușitei este una sin
gură : organizația de partid trebuie 
să se implice în orice activitate nu 
atît prin îndemnuri, fie ele chiar și 
patetice, ci numai prin conducere 
efectivă, singura modalitate viabilă 
care să-i valideze rolul de forță po
litică conducătoare.

Dezbaterile plenarei au reliefat, 
deopotrivă, că o problemă esențială, 
care trebuie să preocupe îndeaproa
pe organele și organizațiile de 
partid, o constituie revoluționarea 
profundă a gîndirii cadrelor de con
ducere. „Multe dintre aceste cadre 
— sublinia tovarășul Teodor Tărnău- 
ceanu, secretar al Comitetului mu
nicipal Vaslui al P.C.R. — începînd 
de la director, inginer-șef și pină la 
maiștri, nu sînt receptive la noutăți, 
complăcîndu-se în conformism teh
nic și tehnologic".

O asemenea stare de lucruri per
sistă pentru că problemele presante 
ale modernizării producției, analiza 
periodică a stadiului și eficienței 
aplicării măsurilor prevăzute în pro
grame nu și-au aflat pe deplin locul 
in sfera de preocupări a tuturor or
ganelor și organizațiilor de partid. 
La rîndul 
masă și 
trase în 
acțiunea de perfecționare a orga
nizării și modernizare a produc
ției și, ca urmare, ele au un aport 
scăzut la mobilizarea colectivelor de 
muncă in cadrul acestui vast proces. 
Toate aceste constatări îndreptățesc 
aprecierea că există con știința iner
ției în care se complac unele organe 
și organizații de partid ; pentru ca 
fața lucrurilor să capete înfățișarea 
dorită și normală trebuie acti
vizată forța capabilă să depă
șească starea inerțială. Această for
ță nu poate fi decît promovarea unui 
stil de muncă energic, revoluționar 
în activitatea tuturor organelor și 
organizațiilor de partid.

lor. Organizațiile de 
obștești n-au fost a- 
suficientă măsură la

Ioan ERHAN 
Petru NECULA

Unul dintre prestigioșii noștri 
dascăli afirma cindva : „Orice uma
nism are nevoie de modele".

Desigur, modele profesionale, eti
ce, comportamentale, contopite ar
monios in dimensiunea personalită
ții complexe, multilaterale, care con
stituie idealul uman al civilizației. 
Iar în anii decisivi ai formării uma
ne, cine, mai mult decit factorii edu
caționali, trebuie să-și asume aceas
tă nobilă și deopotrivă complicată 
sarcină ?

Dar despre nobila și înălțătoarea 
vocație a pedagogului s-au scris ne
numărate pagini pline de patetism. 
Desigur, nu gratuit. Evocindu-1 însă 
prea frecvent prin lentile roz, ui
tăm că mai există, pe harta inte
rioară a unora dintre noi, și punc
te nevralgice, suficiența ori blaza
rea profesională, intoleranța pripită, 
subiectivismul, tendința simplificări
lor psihologice ori chiar dezinteresul 
pentru evoluția universului interior 
al ființei umane in formare.

Oricît de abile ar fi disimulările 
maturității, carențele pedagogice nu 
scapă ochiului vigilent, lipsit de con
cesii, al elevilor noștri. „Cum ne văd 
ei" — s-ar fi putut intitula un test 
pe care, in timpul experienței de 
profesor-diriginte, l-am aplicat unui 
colectiv de elevi. Testul fusese prile
juit de o întîmplare trăită de clasa 
a Vll-a, a cărei dirigintă eram, un 
colectiv de elită sub aspectul rezul
tatelor la învățătură, al disciplinei și 
deprinderii de a munci perseverent, 
al participării active la lecții. Erau, 
fără să exagerez, cei mai buni elevi 
din școală și părerea, afirmată des
chis, a colegilor mei de cancelarie 
îmi umplea inima de bucurie. Chiar 
și cînd nu aveam ore cu ei, treceam 
prin clasă să-i văd, să stăm de vor
bă, să aflu noutăți, ce note au pri
mit, cum au răspuns la lecții etc. 
Recunosc, ii iubeam foarte mult...

Intr-o zi, spre sfîrșitul trimestru
lui al II-lea, iubiții mei discipoli — 
cum imi plăcea să-i alint — comit 
un act de indisciplină care m-a con
sternat. Hotărîseră, cu o solidaritate 
demnă de o cauză mai bună, să nu 
primească la oră o profesoară mai 
tinără, suplinitoare, venită în anul 
acela în școală, bine pregătită la 
disciplina pe care o preda, dar care 
nu reușise să-i cunoască și, neavînd 
experiență pedagogică, făcuse o se
rie de greșeli în atitudinea față de 
clasă. Nimic nu scuza însă gestul 
lor de a aștepta in liniște desăvîrși- 
tă, așezați cuminți în bănci, cu ușa 
Încuiată pe dinăuntru. Ceea ce s-a 
întimplat e lesne de imaginat. Ges
tul naiv-protestatar a fost sancțio
nat prin scăderea generală a notei 
la purtare. Le-am explicat — moti- 
vînd sancțiunea — că nimic nu în
dreptățea lipsa lor de civilitate, că 
actul de indisciplină era și unul de 
gravă impolitețe la adresa unui ca
dru didactic. Copiii și-au recunoscut 
greșeala și au privit cu seriozitate, 
cu maturitate sancțiunea. Nu aveam 
de g*nd, nici un moment, să fac o 
demonstrație convențională : desi
gur, ar fi fost de preferat ca ma
turitatea de care au dat dovadă in 
„ceasul al doisprezecelea" să-i 
oprească de la un act de indiscipli
nă. M-am întrebat insă, după ce 
m-apii .liniștit, care ați, fost resortu
rile, mqtiyâția profunda a atitudinii 
aceleia de refuz. Ea nu era doar o 
simplă „copilărie". Nu am făcut-o 
dițecț, cerindu-le explicații detaliate 
ori punîndu-i să-mi arate deschis ce 
îi nemulțumea în comportarea tine
rei mele colege. Momentul nu era, 
psihologic, cel mai prielnic. După un 
timp, în trimestrul al III-lea, le-am 
dat elevilor mei un test. Am formu
lat trei întrebări simple : 1. Ce con
diții ircbuie să îndeplinească un 
profesor, după părerea voastră, pen
tru a fi considerat bun ? 2. Dar un

elev ? 3. Ce 
profesorul și 
cuta surpriză , ____
Io de micile stîngăcii ale unor răs
punsuri, că — adevăr binecunoscut 
— elevii sînt cei mai buni „judecă
tori" ai noștri, ai profesorilor, că 
sinceritatea lor reprezintă oglinda 
care ne reflectă fidel, de cele mai 
multe ori. Selectez citeva dintre răs
punsuri : „După opinia mea, un 
profesor bun trebuie în primul rind 
să explice pe înțelesul nostru mate
ria predată, să ne ajute să ne însu
șim din clasă o bună parte din ceea 
ce trebuie să știm ; să nu fie nici 
prea exigent, dar nici prea indul
gent cu elevii" ; „Să predea în așa 
fel încît copiii să-l asculte cu mult 
interes" ; „Să-și cunoască la perfec

iși datorează reciproc 
elevul ? Am avut plă- 
de a constata, dinco-

PUTEREA

EXEMPLULUI

ție materia, să fie modest, să nu 
jignească pe nimeni dacă vrea să 
fie respectat" ; „Să se «încurce» cit 
mai puțin, pentru a-și menține ne
știrbită autoritatea in fața elevilor'; 
„Să fie autoritar, dar nu cu bățul" ; 
„Să fie drept cu toți elevii săi, să 
nu le vorbească urît, să nu ridă de 
un copil dacă acesta nu poate să în
vețe prea bine" ; „Un profesor bun 
e cel care știe să creeze o atmosfe
ră plăcută în clasă" ; „Să-i convin
gă pe elevi să aibă stimă, prețuire, 
respect față de dînsul" ; „Să fie un 
model de comportare" ; „Să iubeas
că copiii și să fie bun cu ei“ ; „Pro- ‘ 
fesorul datorează elevului afecțiune 
și deplină înțelegere în unele situa
ții".

Fragmente decupate din frazele 
unor copii ; tot atîtea fragmente de 
sinceritate și, nu trebuie 
spun, exigențele impuse 
căi ; optimă competență, 
ment ireproșabil, dublate
gere și afecțiune. „Dacă dragoste nu 

•e, nimic nu e“ : fraza marelui ro
mancier rămine mereu adevărată. 
Educația fără iubire nu e posibilă, 
fiindcă ariditatea și egoismul nu 
rodesc, iar sufletul plăpînd și plin 
de receptivitate al copilului are ne
voie de pilde și îndemnuri fertile.

La celelalte întrebări propuse, e- 
levii au răspuns la fel de exigent 
și nuanțat. „In primul rînd, cred că

să o mai 
unui das- 
comporta- 
de înțele-

elevul 
pentru 
sorului . _______ ________
util" ; „Să învețe-bine, după puterile 
lui, să fie disciplinat nu numai la 
ore, ci și în pauze" ; ,,«A fi elev
bun» este expresia pe care unii o 
cred echivalentă cu «a fi elev care 
învață foarte bine». Oare un copil 
indisciplinat, dar strălucit la învăță
tură, poate fi considerat un «elev 
bun» ? Nu, pentru că într-o clasă, 
intr-un colectiv nu e suficient să 
strălucești tu. singur, deranjîndu-ți 
colegii prin lipsă de politețe, obrăz
nicie, egoism. Trebuie să știi să-i 
înțelegi și pe ceilalți, să-i respecți,, 
să-i ajuți cînd au nevoie. Numai așa 
vei fi cu adevărat un elev bun" ; 
„Să fii consecvent cu tine însuți în 
faptele bune, să fii conștiincios și 
să-i faci pe ceilalți să te iubească" ; 
„Elev bun este acela care are res
pect față de oamenii din jur, față 
de toți profesorii, care nu e indi
ferent cînd primește o notă mai 
slabă sau o pedeapsă" ; „Elev bun ? 
Un tînăr fără deficiențe de carac
ter" ; „«Tocilarii», cum li se spune 
celor care învață lecțiile «ca papa
galul» sînt opusul a ceea ce cred 
eu că trebuie să fie un elev bun" ; 
„Nu poți fi elev bun doar învățînd 
bine, dar lipsind de la celelalte în
datoriri, de la acțiunile pionierești 
ori de la munca patriotică" ; „Profe
sorul și elevul își datorează reciproc 
o uriașă cantitate de respect" ; „în
credere și bunăvoință reciprocă. în
țelegere" ; „Pentru ca orele să fie 
plăcute, trebuie să existe o apro
piere sufletească între elev și pro
fesor" ; „Atenție, simpatie, respect 
din partea elevului ; răbdare, multă 
răbdare — cred că e o calitate esen
țială a celui ce ne vorbește de la 
catedră. Un profesor grăbit nu va 
reuși niciodată să se apropie de co
piii dintr-o clasă..." Și exemplele ar 
putea, firește, continua.

„Atenție, ei ne privesc !“ — un 
avertisment continuu în conștiința 
fiecărui cadru didactic responsabil. 
Cu atît mai responsabil, cu cît a- 
ceastă privire vie, candidă, plină de 
speranță judecă, apreciază, 
și condamnă fără cuvinte, 
centua ceea ce s-a afirmat 
cadrul binevenitei dezbateri 
rulul „Scînteia" : un diriginte 
este doar îndrumătorul moral-admi- 
nistrativ al unui colectiv de elevi, ci 
exponentul cel mai autorizat a! con
științei profesorale, modelul uman 
care înriurește cel mai direct — pen
tru că trebuie să fie cel mai apro
piat în anii de școală — procesul de 
formare a elevilor.

trebuie să fie foarte atent, 
că din orice cuvînt al profe- 
poate desprinde un lucru

admiră 
Aș ac- 
deja în
a zia- 

na

Prof. Aspazia STANCU
București

Talent și măiestrie

UNITĂȚI TURISTICE 
ATRACTIVE

Amplasate in cele mai pitorești 
locuri ale județului Prahova, zonă 
a țării bine cunoscută pentru fru
musețile naturale, pentru relieful 
ei dominat de măreția munților, 
unitățile turistice și de alimenta
ție publică constituie veritabile 
puncte de atracție pentru turiști.

De curînd a fost dat in folosință 
hotelul „Ciucaș" din localitatea 
Vălenii de Munte (DN 1 A, km 91), 
care dispune de 108 locuri de ca
zare în camere cu încălzire cen
trală și restaurant cu terasă. Altă 
unitate turistică apreciată pentru 
ospitalitatea și confortul pe care 
Ie oferă este hanul „< 
stațiunea climaterică cu 
nume, amplasată Ia 
iești, pe șoseaua 
iești-Brașov. Hanul 
de cazare, din care 
locuri în căsuțe camping. Unitatea 
dispune de un

O unitate 
„Breaza", din 
nume, are 60 
restaurant, 
masă oferă și hanul „Slănic" din 
stațiunea balneoclimatică Slănic, 
amplasată pe DN 1 A la 40 km de 
Ploiești.

Unitățile turistice din județul 
Prahova sînt gazde ospitaliere in 
tot timpul anului și oferă posibi
litatea petrecerii concediului sau 
a unor minivacanțe de neuitat.

.Cheia" din 
același 

68 km de Plo- 
națională Plo- 
are 247 locuri 
aproximativ 90

restaurant cu terasă, 
relativ nouă, hanul 
localitatea cu același ■ 
locuri de cazare și 

Condiții de cazare și

teatre
• Teatrul Național (14 71 71. Sala 
mare) : Ploșnița (amînat clin 15.XI. 
ora 10) — 18 ; (sala Amfiteatru) : 
Contrabasul — 18 : (sala Atelier) : 
Intre patru ochi (A) — 18
• Opera Română (13 18 37, 
Studio) : „Treptele afirmării 
tice". Remus Azoltel
(la Muzeul de artă) : Concert came
ral. Sabina Coleașă — vioară. Ion 
Ghița — contrabas, Remus Manolea- 
nu — plan, Nicolae Maxim — flaut, 
cvartetul „SERIOSO" — 18
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
de balet modern — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei, 11 95 44) : An-

care nu a

sala 
artls- 

— vioară — 17 ;

chetă asupra unui ttn&r
făcut nimic — 19
• Teatrul Mic (14 70 81) : 1 
bunul Dumnezeu — 18
• Teatrul Foarte Mic 
Bătrîna șl hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie
Măseaua de minte — 18
O Teatrul Glulești (sala ________
14 72 34) : Arta conversației — 18,30

Diavolul șl

(14 09 05) :

(16 64 60) :

Majestic.
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portant și nu o dată 
misterios și imprevizi
bil, care este tinărul 
contemporan, si intre- 
bindu-se în fond ce 
model ii oferă adulții, 
societatea, originalul 
„curier" care este fil
mul lui Șahnazarov 
poartă înspre specta
tori un mesaj emoțio
nant : filmul pledează 
pentru adevăr și au
tenticitate în existența 
individuală și socială, 
pentru conformitatea 
dintre ginduri și fap
te, dintre principii și 
practici — arătînd că 
acestea sînt singurele 
temeiuri reale și fer
tile ale dialogului în
tre generații, ale re
ceptivității reciproce 
dintre adolescenți și 
adulți, părinți și copii.

Afișul manifestării 
a mai inclus încă 
două filme ce au avut 
ca protagoniști oa-

nează asupra Terrei 
dacă oamenii, 'nu. "vor 
veghea, cu maximă vi
gilență, la „sănătatea" 
ei „fizică" și murală.

„Ultimul drum"' (rea
lizat în regia experi
mentatului și talenta
tului Leonid Menaker, 
coautor al scenariu
lui) are ca piunct de 
pornire o lucrare dra
matică a lui Mihail 
Bulgakov. Este evo
carea „ultimelor zile" 
(cum, de altfel, se și 
intitula piesa) ale lui 
Alexandr Sergheevici 
Pușkin. O evocare 
deosebit de originală, 
Bulgakov făcînd (în 
1935 !) interesanta pro
punere a evocării ma
relui poet (intrat in 
legendă, devenit mit), 
nu direct, ci ,xiin fai
mă". Altfel spus, Puș
kin nu apare practic 
(in film îl zărim de 
trei ori, în fugă), dar 
personalitatea sa ex
cepțională se contu
rează din felul în care 
s-a răsfrînt ea in pri
virea, gîndirea, simți
rea și faptele celor din 
jurul său. Producția 
studiourilor „Lenfllm" 
nu insistă prea mult 
pe aspecte vbiogra- 
fice și nici pe „a- 
riile calomniei" ori 
pe cabala dușmanilor 
și opresorilor poetului 
care (deranjați de ge
niul și cultura sa. de 
simpatiile sale politice 
și influența sa sociala, 
de stilul său tăios si 
orgolios) îl urmăreau, 
ii hăituiau, îl vexau, 
făcindu-i viața impo
sibilă. Centrul de 
greutate al versiunii 
cinematografice este 
modul in care poetul 
a trăit și trăiește prin 
opera, prin gesturile 
și prin versurile sale 
în sufletul celor ce 
l-au iubit și apreciat, 
în inimile oamenilor 
din popor, dovedind 
prin aceasta că „ta
lentul e putere".

Interpretat de actori 
străluciți, precum Al. 
Kaliaghin, Inokenti 
Smoktunovski, Andrei 
Miagkov, Irina Kup- 
cenko, Albert Filozov 
— filmul lui Menaker 
(imaginea : VI. Kov- 
zel) are culoarea sce
nelor de gen și de e- 
pocă, realizate impe
cabil, dar se reține 
mai ales prin atmos
fera de taină ce îm
bracă narațiunea și 
prin ..misterul" ce În
conjoară un asasinat 
care nu „culminează" 
niciodată în moarte. 
Ultimul drum al cata
falcului înaintind, ur- 
cind (intr-o discreție 
ce se dorea absolută 1) 
pe drumurile viscolite 
ce duc către Sviatie 
Gori, apare ca un sim
bolic mers triumfal al 
Poetului către un din 
ce în ce mai larg și 
autentic prestigiu na
țional și universal, că
tre gloria sa eternă.

Natalia STANCU

Initiate cu prilejul 
celei ' de-a 70-a ani-' 
versărî a Marii Revo
luții Socialiste din 
Octombrie, „Zilele rit
mului sovietic" au de
butat cu o creație în
cununată cu premiul 
special al juriului la 
ultima ediție a Festi
valului internațional 
de la Moscova : „Cu
rierul". Un film cu și 
despre tineri, cuceri
tor. încă de la prime
le secvențe, prin per
sonalitatea tipurilor 
umane — aparte și 
totodată veridice. în
deosebi protagonistul. 
Ivan Miroșnikov (ju
cat de Fiodor Duna- 
evski), exasperează si 

• farmecă rind pe rînd, 
prin indolentă si ini
țiativă. prin mediocri
tate. dar si prin fan
tezie ; prin obediență 
și nonconformism, 
prin lipsa de .opinie si 
curajul atitudinii. Ce 
este „joc" și ce este 
esență in acest ado
lescent rămîne mul
tă vreme enigmatic, 
chipul său de o gravi
tate reflexivă lăsîn- 
du-se citit cu greuta
te. ceea ce sporește 
plăcerea surprizei. In
teresul tipurilor uma
ne (conturate cu preg
nanță și de Oleg Ba- 
silasvili, Inna Curiko- 
va, cunoscuți din» ati- 
tea alte pelicule, sau 
de debutanta Anasta
sia Nemoliaeva) creș
te prin naturalețea și 
totodată paradoxul si
tuațiilor, prin cursivi
tatea narațiunii, trans
figurarea și vizualiza
rea inspirată a unor 
secvențe nu o dată 
memorabile (la care 
o contribuție are și 
semnatarul imaginii. 
N. Nemoiiaev).

Producția studiouri
lor „Mosfilm" este in- 
citantă și prin origi
nalitatea stilistică — 
prin tonul distanțat și 
totuși atit de implicat 
și angajant al abor
dării. ca și prin acea 
particulară imbinare 
a realismului sobru 
cu umorul și ironia, 
a comicului cu drama
ticul. pe care le pro
pune. Căci rîsul crea
tor de bună dispoziție, 
umorul și ironia la 
care se recurge în
gheață nu o dată pe 
buzele spectatorilor, 
penttu a se converti 
subit în incitante, gra
ve semne de între
bare și meditație.

Realizat cu măies
trie. filmul lui Karen 
Sahnazarov (care este 
și coscenarist împreu
nă cu Al. Borodianski) 
rămine memorabil în
să mai ales prin vi
ziunea morală și so
cială pe care, pe ne
simțite (adică refu- 
zînd didacticismul și 
chiar persiflind peda
gogia repetării locuri
lor comune, străină de 
imperativul interiori
zării) o configurează. 
Oprindu-se asupra 
universului acestui 
„personaj" atit de im

„Zilele filmului 
sovietic"

meni aflați în preaj
ma sau nu departe de 
anii adolescenței. Unul 
— muzicalul „De viață 
nu- mă satur nicioda
tă" (regia : Al. Ștefa- 
novici) — a cărui mo
rală este, alături de 
îndemnul la muncă 
și perseverentă, cea a 
cultivării pasiunii. Fil
mul lui Vădim Ab- 
drașitov (imaginea : 
Gh. Rerberg) este, 
sub aparenta trans
punerii cinematogra
fice a unei ope
rații de asanare mo
rală. o metaforă cu 
bătaie mult mai lun
gă, îndemnînd la re
flecte asupra conse
cințelor nebănuite și 
greu de stăpinit pe 
care le poate avea 
participarea și mai 
ales declanșarea unor 
„jocuri periculoase".

în programul ..Zile
lor filmului sovietic" 
au mai figurat de a- 
semenea două filme 
de acțiune cu implica
ții psihologice : alături 
de pelicula de actua
litate ..Alarmă la 
bord" (regia : Ghen- 
nadi Glagolev), ecra
nizarea, inspirată, a 
romanului lui Jules 
Verne. „Căpitan la 
cincisprezece ani" 
(..Căpitanul Vasului 
«Pelerin»" — regia : 
Andrei Pracenko).

Am regăsit în selec
ția amintită și o altă 
orientare, tradițională, 
a cinematografiei so
vietice : cea către spe
cia ..science fiction". 
Comedia fantastică a 
lui Gh. Danelia. „Pla
neta Kin Za Za", care 
ne poartă pe o plane
tă necunoscută, este, 
în fond, o alegorie ce 
tinde a preveni asu
pra pericolelor ce pla

■■

Hotelul „Ciucaș" din Vălenii de Munte ■

• Teatrul ,,C. I. Nottara" ... 
sala Magheru) : Scapino — 18 ; 
Studio) : Idioata — 18.30
• Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. 
nașe" (sala Victoria. 50 58 65) : 
bătui fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (S0 26 55) : 
Mary Poppins — 9 ; Pistruiatul — 15
• Circul București (10 41 95) : A 
sosit circul ! — 19
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10 ; Ileana Sinziana — 15

(59 31 03. 
(sala

Tă- 
Bar-

cinema
• Cale liberă: SCALA (11 03 72) —
9: ti: 13: 15: 17; 19. favorit
(45 31 70) — 9; 11: 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11: 13; 15; 
17: 19
• Tunelul („Zilele filmului japo
nez") : STUDIO (59 53 15) — 10; 13; 
16; 19
• Cetatea ascunsă t LUMINA

(14 74 16) — 9; 11; 13; 15: 1
LEȘTI (17 55 46) — 9: 11 :
19. FLAMURA (85 77 12) — 
15; 17
• Pădurea de fagi :
(50 43 53) — 15: 17; 19
• Secretul lui Nemesis :
(47 46 75) — 9 ; 11;
AURORA (35 04 66) 
12.30: 14,45: 17; 19.15. 
(15 61 54) — 8,15; 10.30; 
17.15: 19
• Figurant» : ARTA (213186) — 9: 
12: 15: 18, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12: 15; 18
• Anul soarelui liniștit : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 17,15: 19.30
• Program special pentru copil și 
tineret: DOINA (16 35 38) — 9: 11; 
13; 15: 17; 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului : 
PATRIA (11 86 25) — 9: 11 : 13: 15; 
17; 19
• Inspector fără armă : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13: 13; 17: 19
• Acțiunea Edelstein : FERENTARI 
(80 49 85) — 15: 17; 19
• Moromeții : COTROCENI (49 48 48) 
— 15: 18
• Planeta Kin Za Za : VIITORUL 
(10 67 40) — 15: 18
• Oaspeți neașteptatl : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15: 17; 19

BUZEȘTI

gloria 
13; 15; 17: 19, 

8,30: 10.30; 
BUCUREȘTI 
12,30: 14,45;
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UN NOU VOLUM IN COLECȚIA „DIN ElMOIREfl FILOZOFICA 

fl PBESEBIHTELUI BOMANIH. NICOLflE CEAUSESCU"
Vizita oficială de prietenie a președintelui

R. P. 0. Etiopia, Mengistu Haile Mariam

Strălucită analiză 
a stadiului de dezvoltare

a societății romanești contemporane
(Urmare din pag. I)

ția și conducerea socială, cultura și 
viața spirituală. Așa cum arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a adop
tat conceptul de societate socialistă 
multilateral dezvoltată tocmai pen
tru a sublinia multilateralitatea pro
cesului și a preveni înțelegerile li
mitative care ar reduce conținutul 
său doar la dimensiunile economice, 
in dauna celorlalte laturi social-cul- 
turale și umane, de cea mai mare 
importanță în progresul societății 
contemporane. „Dacă am fi spus că 
obiectivul de viitor este pur și sim
plu dezvoltarea socialismului, se sub
liniază in volum, nu am fi dat o 
orientare clară pentru activitatea 
partidului și statului ; aceasta s-ar 
fi putut înțelege in sensul că este 
suficientă realizarea unei puternice 
dezvoltări economice a tării, ceea ce 
cred că nu corespunde pe deplin 
obiectivului nostru fundamental. Noi 
ne propunem să asigurăm o dezvol
tare multilaterală a societății. înflo
rirea tuturor laturilor vieții sociale, 
atit a economiei, cit și a științei și 
culturii, perfecționarea conducerii, 
formarea omului nou, promovarea 
eticii și echității socialiste. De aceea 
considerăm pe deplin corespunză
toare etapei istorice actuale formu
larea ca obiectiv fundamental al 
partidului — făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate".

Indiferent că abordează probleme 
teoretice ale definirii stadiului de 
dezvoltare a societății sau preocu
pări nemijlocite privind ridicarea 
calității și competitivității, aplicarea 
cu mai mare rapiditate în viață a cu
ceririlor științei și tehnicii moderne, 
volumul relevă cu pregnanță ideea 
că în realizarea obiectivelor Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare spre comunism, 
o importanță hotăritoare are actualul 
cincinal 1986—1990. Obiectivul de 
frontispiciu al acestui cincinal, așa 
cum a fost el stabilit la Congresul 
al XIII-lea, il constituie trecerea la 
o nouă etapă de dezvoltare supe
rioară, ceea ce implică un salt cali
tativ în principalele domenii ale 
construcției socialiste, perfecționarea 
multilaterală a activității economico- 
sociale. „în acest cincinal — sublinia 
secretarul general al partidului — 
trebuie să realizăm trecerea tării 
noastre de la stadiul de țară socia
listă in curs de dezvoltare la cel de 
țară socialistă mediu dezvoltată, să 
ridicăm nivelul general de dezvol
tare a patriei noastre, să punem 
bazele infăptuirii, pină in anul 2000, 
a Programului partidului, afirmării 
cu mai multă putere, in toate dome
niile, a principiilor comuniste de 
muncă și viață !“

Realizarea acestor mobilizatoare 
obiective implică drept o condiție 
fundamentală asimilarea in toate 
domeniile a cerințelor dezvoltării de 
tip intensiv, realizarea unei noi ca
lități a muncii și a vieții, perfec
ționarea activității economice și so

Un vot al angajării civice, 
al profundei răspunderi patriotice

(Urmare din pag. I)

propuși de F.D.U.S.’ reprezintă o 
nouă și puternică manifestare a 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare. Caracteristica ei 
fundamentală este, după cum se 
știe, acoperirea în fapte, finali
zarea celor hotărîte și întreprin
se, concordanța intre progra
mele preconizate și realizări. Sint 
trăsături repotențate prin îndem
nul puternic mobilizator adresat cu 
acest prilej de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a cerut 
deputaților aleși să acționeze, cu 
dăruire și spirit revoluționar, pen
tru a-și îndeplini mandatul încre
dințat, pentru a asigura buna des
fășurare a activității economice șl 
sociale, împreună cu masele largi 
de cetățeni.

Este esențial deci ca. încă de la 
începutul activității noilor depu- 
tați, a consiliilor populare ale lo
calităților în noua lor componență, 
mandatul încredințat de alegători, 
expresie în cel mai înalt grad a 
adeziunii lor depline la politica 
internă și externă a partidului și 

ciale in lumina exigențelor noii re
voluții științifico-tehnice. Lectura 
capitolelor care alcătuiesc volumul 
conturează orientări și direcții de 
cea mai mare însemnătate în această 
privință — de la creșterea eficienței 
întregii activități economico-sociale 
la reducerea cheltuielilor materiale 
și de producție, de la ridicarea ni
velului tehnic și calitativ al produc
ției la creșterea gradului de compe
titivitate, de la valorificarea supe
rioară a materiilor prime și mate
rialelor la aplicarea largă a noului 
în toate domeniile de activitate.

Dincolo de multitudinea căilor și 
mijloacelor se detașează cu limpezi
me ideea potrivit căreia expresia 
cea mai grăitoare a progreselor pe 
drumul dezvoltării intensive este 
realizarea unor performanțe econo
mice cit mai apropiate de cele mon
diale, dacă se poate chiar la nivelul 
acestora. Mai ales în ceea ce pri
vește indicatorii sintetici care mă
soară cu exactitate competitivitatea 
activității respective : consumuri, 
productivitate, calitate. Transpare 
din lectura volumului îndemnul a- 
dresat de secretarul general al parti
dului în mod stăruitor comuniștilor, 
colectivelor de oameni ai muncii de 
a părăsi cu hotărîre practica justifi
cărilor, de a se angaja cu toate for
țele in valorificarea dotării de care 
dispun și fructificarea propriului po
tențial de creație, în ridicarea nive
lului de eficiență al activității eco
nomice.

Astăzi. în condițiile afirmării im
petuoase a revoluției științifico-teh
nice, a progreselor strălucite ale cu
noașterii umane, dezvoltarea de tip 
intensiv presupune drept premisă 
majoră — așa cum reiese din vo
lum — introducerea rapidă in pro
cesele de producție a descoperirilor 
științifice și a noilor tehnologii, o 
vastă activitate de promovare a nou
lui in domeniul tehnic, economic, al 
conducerii și organizării sociale. „în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea impune anga
jarea fermă pe calea noii revoluții 
tehnico-științifice, de organizare a 
vieții economico-sociale pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, ale cunoașterii umane in ge
neral. Trebuie să fim pe deplin con- 
știenți că rămînerea in urmă — în 
domeniul dezvoltării forțelor de pro
ducție pe baza celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii — poate afec
ta puternic viitorul poporului, inseși 
independenta și suveranitatea patriei 
noastre". In spiritul acestui adevăr 
fundamental al zilelor noastre, secre
tarul general al partidului sublinia
ză cerința modernizării forțelor de 
producție in lumina celor mai avan
sate cuceriri tehnice și științifice, 
dezvoltării cercetării proprii, strînge- 
rii legăturii dintre învățămînt-cerce- 
tare-producție, modelării unei atitu
dini permanent deschise față de nou 
— atit in domeniul tehnic, cit și in 
cel social de conducere și organi
zare.

întreaga dezvoltare contemporană 

statului, să fie privit și onorat ca 
un mandat al încrederii în înfăp
tuirile ce vor urma. înseși sesiunile 
de constituire a consiliilor populare 
în noua lor componență trebuie să 
aibă — asemenea campaniei electo
rale, asemenea tuturor componen
telor democrației socialiste — un 
pronunțat caracter de lucru, sub 
comandamentele civice ale exigen
ței, răspunderii, spiritului combativ. 
S-a spus și se știe : democrația 
noastră poartă haine de lucru. Este 
democrația faptelor, a cuvîntului 
angajat și angajant. Hotărîrile, 
proiectele, procedurile legale nu 
sint scop în sine, ci trepte spre 
noi realizări.

Procesul adînclrii continue a de
mocrației socialiste implică pentru 
consiliile populare, ca organe locale 
democratice ale puterii de stat, 
sporirea eficienței întregii activi
tăți, întărirea necontenită a colabo
rării cu cetățenii, larga antrenare 
a locuitorilor la rezolvarea pro
blemelor gospodărești, la vitaliza
rea tuturor domeniilor de activi
tate, în scopul dezvoltării și înflo

conferă o importanță aparte facto
rilor umani și sociali ai progresu
lui. Pornind de la realitatea că de 
pregătirea oamenilor, de nivelul de 
cunoaștere și răspundere, de anga
jarea și spiritul lor de dăruire de
pinde pînă la urmă înfăptuirea a 
tot ceea ce ne propunem, partidul 
nostru, secretarul său general acor
dă o importanță de prim rang for
mării omului nou, dezvoltării con
științei socialiste, lărgirii orizontului 
său de cunoaștere, modelării unor 
puternice convingeri comuniste, a 
hotărîrii de a învinge orice greutăți, 
pentru izbinda idealului socialist de 
muncă și viață. Dezvoltarea socie
tății noastre, valorificarea potenția
lului său de progres se cer puse în 
legătură directă — așa cum se e- 
vidențiază in paginile volumului — 
cu afirmarea rolului activ al con
științei noi revoluționare, cu insti
tuirea, în ultimii ani, a cadrului or
ganizatoric care asigură participarea 
maselor de oameni la conducerea so
cietății noastre, la perfecționarea re
lațiilor de producție și sociale, a me
todelor de conducere. Din această 
perspectivă, lărgirea continuă a de
mocrației socialiste, sub toate forme
le sale — directe și reprezentative, 
economice, politice și sociale —- re
liefează cu putere preocuparea stă
ruitoare a secretarului general al 
partidului privind realizarea tuturor 
obiectivelor Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, afirmarea practică a vo
cației umaniste a societății noastre.

Dezbaterea la apropiatul forum al 
comuniștilor români a unor proble
me cum sint : stadiul dezvoltării for
țelor de producție, al societății so
cialiste în general, al relațiilor de 
producție și sociale, al democrației 
muncitorești revoluționare, al per
fecționării conducerii pe baza prin
cipiilor autoconducerii și autogestiu- 
nii. al perfecționării și continuării 
procesului revoluționar in noua eta
pă, va prilejui, desigur, adoptarea de 
noi măsuri care să asigure transpu
nerea integrală in viață a Progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, a mă
rețelor obiectivi stabilite de Con
gresul al XIII-lea. înscrierea patriei 
noastre pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Prin originalitatea și profunzimea 
tezelor formulate, prin realismul și 
caracterul atotcuprinzător al analizei 
problematicii vaste, complexe a sta
diului actual de dezvoltare al Româ
niei, prin claritatea și caracterul ști
ințific al obiectivelor și direcțiilor de 
acțiune pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
obiectivul strategic fundamental al 
actualei etape de dezvoltare — noul 
volum din opera teoretică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu conturea
ză un amplu program de acțiune 
pentru activitatea de construcție so
cialistă, înscrie o contribuție de lar
gă semnificație Ia dezvoltarea gîndi- 
rii și practicii revoluționare a so
cialismului științific.

ririi permanente a fiecărei comu
ne, a fiecărui oraș.

Atmosfera de puternică angajare 
patriotică in care intreaga noastră 
națiune socialistă intimpină marele 
forum al comuniștilor și împlinirea 
a patru decenii de la proclamarea 
Republicii va caracteriza, neîndo
ielnic, și debutul activității consi
liilor populare în noul lor mandat, 
etapa nouă care se inaugurează 
in procesul neîntrerupt și tot mai 
fertil al conlucrării între cetățeni 
și reprezentanții lor aleși, al parti
cipării nemijlocite a maselor largi 
la viața economico-socială, la gos
podărirea, înfrumusețarea și dez
voltarea tuturor localităților pa
triei. Astfel se va manifestă cu 
putere, și pe terenul autoconduce
rii și autogospodărirli teritoriale, 
voința neclintită a întregului 
popor de a transpune în viață, cu 
consecvență și eficiență, hotărîrile 
istorice ale Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., de a înfăptui neabătut 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Marți dimineața, tovarășul Men
gistu Haile Mariam, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Etiopia, celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc au vizitat 
obiective social-edilitare și cartiere 
din Capitală.

Oaspetele a fost însoțit de to
varășul Ion Stoian, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Vizita a început la noua linie de 
metrou Pipera—Piața Unirii 2, dată 
recent în exploatare. Oaspetele a 
apreciat calitatea lucrărilor și gradul 
de funcționalitate al acestui modern 
mijloc de transport în comun. S-a 
mers apoi în cartierul Crîngași, unde 
s-a luat cunoștință de amenajările 
complexe ale rîului și lacului de 
acumulare Dîmbovița, de dotările 
de agrement din jurul acestuia. în 
continuare s-au vizitat bulevardul 
„Victoria Socialismului", alte obiec
tive social-edilitare. Traseul prin

Cronica zilei tv
Cu prilejul Zilei naționale a Re

gatului Belgiei, ambasadorul acestei 
țări la București, Jan Koninckx, a 
oferit marți o recepție.

Au luat parte membri ai conduce
rii unor ministere și instituții cen
trale. oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi dp misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a început, marți. „Săptă-

vremea
Institutul de meteorologie șl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 18 noiembrie, ora 20 — 21 
noiembrie, ora 20. In tară : Vremea va 
fi in general închisă, îndeosebi in pri
ma parte a intervalului. Local, vor 
cădea ploi in cea mal mare parte a 
tării, care, pe alocuri, trecător, vor fi 
șl sub formă de lapovlțâ și ninsoare. 
Frecventă ploilor va fi mai mare In re
giunile estice, unde șl cantitățile de 
apă pot atinge, pe alocuri, 15 litri pe 
metrul pătrat in 24 de ore. Vintul va 
prezenta unele Intensificări !n primele

BULETIN RUTIER
Informații șt recomandări de Ia Inspectoratul General 

al Miliției — Direcția circulație

Vizibilitatea, viteza și pericolul 
derapării

în prag de iarnă, nopțile mai lungi, 
temperaturile in scădere și frecven
tele precipitații impun celor aflați 
la volan o atitudine preventivă. 
Ceața a devenit și ea un fenomen 
cotidian în peisajul rutier, impunind 
multă moderație în dozarea vitezei 
autovehiculelor, o corectă și perma
nentă utilizare a luminii farurilor, 
folosirea centurilor de siguranță și 
parcurgerea distantelor numai după 
o temeinică verificare a mașinilor, 
fără a se scăpa din vedere starea 
anvelopelor și presiunea în pneuri. 
Pericolul derapării autovehiculelor 
în zonele cu ceață sau afectate de 
precipitații, mai mare în curbe și in 
pante, pe poduri și viaducte, ori in 
alte zone unde porțiuni de drum 
alunecoase îi pot surprinde pe au- 
tomobiliștii neavizați, impune ru
larea în trepte inferioare de viteză, 
evitarea acționării bruște a comen
zilor mașinilor și permanentizarea 
deprinderii de a utiliza, in vederea 
opririi și a reducerii vitezei, frîna 
de motor. Folosirea frînei de servi
ciu pe porțiuni de drum alunecoasă 
poate genera deraparea autovehicu
lelor, mai ales dacă se rulează cu 
viteze neadecvate.

Circulația în condiții de vizibilitate 
redusă presupune pericole care se 
amplifică proporțional cu distanța 
propusă a fi străbătută. Parcurgerea 
pe ceață și întuneric a unor distanțe 
mai lungi devine cu atit mai ris
cantă în cazul formării poleiului sau 
brumei, cînd la posibilitățile reduse 
de orientare ale șoferului se adaugă 
instabilitatea mașinii, dificultatea 
menținerii ei pe traiectoria dorită. 
Se știe că noaptea ori pe ceață, 
ochiul percepe eronat distantele, 
datorită unor particularități fiziolo
gice. Necunoașterea sau ignorarea 
acestui fenomen a stat de multe ori 
la originea unor accidente datorate 
observării tardive a unor obstacole 
ori a modificărilor survenite în con
figurația drumurilor, urmate de 
bruscarea comenzilor autovehiculului 
și, in final, de derapare. De aceea, 
pe ceață și întuneric, este bine ca 
automobiliștii să renunțe la depla
sări pc distanțe lungi, pe trasee 
dificile ori necunoscute.

Important este sâ vezi și să fii văzut
Deplasările în siguranță pe tra

seele rutiere cu orice fel de vehicule 
îmbracă două aspecte : să vezi și să 
fii văzut ! Din păcate, multi se limi
tează la prima condiție, fără a rea
liza cit de importantă este pentru 

Capitală a oferit oaspetelui imagi
nea unui oraș înfloritor, în plină 
dezvoltare și modernizare.

în aceeași zi, președintele Repu
blicii Populare Democrate Etiopia a 
vizitat Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice Fundulea. 
Oaspetele a fost salutat Ia sosire de 
Tiberiu Mureșan, președintele Aca
demiei de Științe Agricole și Silvice, 
care a prezentat preocupările cerce
tătorilor institutului pentru obți
nerea și generalizarea în producție 
a unor soiuri și hibrizi de cereale, 
plante tehnice și furaje cu mare va
loare biologică și potențial productiv 
ridicat.

Șeful statului etiopian a apreciat 
activitatea cercetătorilor, a tuturor 
oamenilor muncii din institut, gra
dul înalt de dotare a laboratoarelor 
și a exprimat dorința de a se dez
volta colaborarea dintre Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea și unități similare 
din Etiopia,

(Agerpres)

mîna filmului Japonez", manifestare 
ce se înscrie în cadrul schimburilor 
cultural-artistlcp româno-nipone.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. I.R.R.C.S., Aso
ciației cineaștilor, alti oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezent! 
membri ai Ambasadei Japoniei la 
București.

(Agerpres)

zile în regiunile răsăritene, cu viteze 
de pină la 60 km/h. Temperatura aeru
lui va continua să scadă ușor. Maxi
mele zilei vor fi cuprinse între zero 
și 10 grade, iar minimele din cursul 
nopții intre minus 3 șl plus 7 grade. 
Izolat mal coborite in depresiunile in- 
tramontane. îndeosebi în vestul si 
centrul țări! se va produce ceață. în 
București Vreme in general închisă, 
vor cădea precipitații, mai ales sub 
formă de ploaie in prima parte a in
tervalului. Vintul va sufla slab pină 
la mocțerat, cu intensificări trecătoare 
în primele zile, cu viteze de pină la 
43 km/h. Temperaturile maxime vor 
oscila intre 7 șl 10 grade, iar cele mi
nime intre 1 și 4 grade. Temporar, di
mineața, se va produce ceată.

propria lor securitate să fie obser
vați cit mai bine și de la. o distanță 
cit mai măre , de către ceilalți parte
neri de drum. Un pieton imbrăcat 
noaptea în haine de culoare închisă, 
o căruță sau o bicicletă neechipate 
cu elemente reflectorizante și fără 
sistem de lumini care sâ atragă 
atenția șoferilor asupra prezenței 
lor în trafic riscă în orice moment 
să fie acroșate de o mașină, mai 
ales cînd din sens opus circulă alte 
autovehicule ale căror faruri, chiar 
reglate corect, îl incomodează pe cel 
de la volan, reducîndu-1 posibilită
țile de observare a unor obstacole 
mai puțin iluminate, din cauza unui 
mecanism fiziologic de protecție a 
vederii nocturne care se declanșează 
atunci cînd surse puternice de lumină 
inundă retina. Mulți șoferi cunosc 
acest fenomen și iau măsuri în con
secință. Sint chiar conducători auto 
care, știind că au dificultăți de ori
entare la lumină slabă, evită să 
circule noaptea. Corect și preventiv! 
Dar pentru automobiliștii care con
sideră că nu pot amîna o călătorie 
nocturnă, uitînd cit de periculoase 
sint asemenea deplasări, mai ales în 
condiții meteorutiere dificile, pro
blema rămîne deschisă. Ba mai 
mult, unii șoferi lasă autovehiculele 
nesemnalizate pe calea de rulare, 
în condiții de ceață și întuneric, 
veritabile capcane pentru partenerii 
de drum. Alții circulă la lăsarea 
serii sau în primele ore ale dimi
neții numai cu luminile de poziție 
aprinse, riscind să provoace confuzii 
sau să nu fie observați de conducă
torii autovehiculelor care circulă din 
sens opus.

Atunci cînd temperaturile înregis
trează scăderi, depunerea brumei și 
a condensului pe geamuri și par
brize ridică probleme de vizibilitate, 
tratată superficial de unii automo- 
biliști. Orice șofer își poate procura 
o racletă, important este ca înaintea 
plecării să se acorde citeva clipe și 
curățirii geamurilor mașinii de stra
tul opac depus in cursul nopții, pen
tru a se asigura o vizibilitate cit 
mai bună în toate direcțiile. Aburi
rea geamurilor în interior poate fi 
combătută printr-o bună funcționare 
a dispozitivelor de climatizare-deza- 
burire și prin utilizarea unor pre
parate speciale care se pot procura 
din magazinele I.D.M.S. Verificarea 
cit mai des posibil a corectei reglări 
a farurilor, înlocuirea la timp a 
becurilor arse și o întreținere corectă 
a sistemului de iluminare și semna
lizare al autovehiculelor completează 
măsurile de prevedere impuse fie
cărui automobilist acum, in sezonul 
rece.

Colonel ALI SEIBOU
Președintele Consiliului Militar Suprem al Republicii Niger, 

Șef al statului
NIAMEY

Cu prilejul desemnării dumneavoastră în funcția de președinte al Con
siliului Militar Suprem al Republicii Niger, șef al statului, îmi este deose
bit de plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului prieten al 
Nigerului.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite în
tre România șl Niger se vor dezvolta continuu în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA ORDINARA A COMITETULUI 
MINIȘTRILOR APĂRĂRII Al STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
, în decadă a luniî noiem- Joc ședința ordinară a Comitetului
brie 1987, in capitala Republicii So- miniștrilor apărării ai statelor parti- 
cialiste Romania, București, va avea cipante la Tratatul de la Varșovia.

20,00 Telejurnal
20.20 Viața economică
20.35 Sentimentul <le patrie. Versuri șl 

cîntece patriotice
20,50 Tribuna TV. Locul conștiinței 

înaintate in dialectica făuririi

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ASTĂZI, LA VIENA

România - Austria în preliminariile 
campionatului european de fotbal

Reprezentativa de fotbal a Româ
niei va fi prezentă la turneul final al 
campionatului european din anul 
viitor 7 Iată întrebarea la care aș
teptăm cu destulă emoție și interes 
un răspuns pe care trebuie să-l ofere 
„tricolorii" in partida decisivă de 
astăzi de la Viena. Toamna fotbaliș
tilor români a fost destul de rodnică, 
dacă ne amintim de prezența a două 
echipe de club, Steaua și Sportul stu
dențesc, în turul trei al competițiilor 
europene și, mai ales, de victoria 
echipei naționale în partida cu Alba
nia, victorie care a dat o notă în plus 
de interes jocului de astăzi cu echipa 
Austriei.

După succesul oarecum scontat din 
Albania, echipa României s-a insta
lat în fruntea clasamentului grupei, 
cu un golaveraj net superior princi
palilor contracandidata care sint 
fotbaliștii spanioli, poziție pe care o 
dorim și după partidele de astăzi. 
Desigur, sintem cu privirea ți asu
pra jocului dintre Spania și Albania, 
care se dispută tot astăzi, ți unde 
este greu de presupus un scor fluviu, 
care să le ofere ibericilor toate șan
sele. Dar pentru echipa României 
există o singură alternativă : victoria 
în partida de astăzi, o victorie care 
să confirme rezultatele de pînă acum 
ale formației noastre. Din lotul de 
18 jucători, 12 sint component! al 
echipei Steaua, formația care ne-a 
adus de cităva vreme satisfacții deo
sebite. Acest fapt oferă tehnicienilor 
și nouă tuturor un plus de optimism, 
o siguranță că naționala are la ora 
de față deosebită forță de joc 
și mare dorință de victorie — 
atribute caracteristice supercampioa- 
nei noastre.

Partida de la București de anul 
trecut cu Austria s-a încheiat cu o

★

ȘAH. în runda a doua a cam
pionatului republican masculin da 
șah, ce se desfășoară la Predeal, 
Ghindă a cîștigat la Ștefanov, iar în 
partidele Marin — Gheorghiu, Tra- 
tatovici — Dumitrache, Foișor — 
Pavlov, Biriescu — Griinberg, Stoi
ca — Ghițescu și Nicoiaide — io- 
nescu a fost consemnată remiza. în 
clasament conduce Mircea Pavlov, 
cu 1,5 puncte. • Meciul pentru titlul 
mondial de șah, ce se dispută la 
Sevilla între marii maeștri sovietici 
Gări Kasparov șl Anatoli Karpov, a 
continuat cu partida a 14-a, încheia
tă remiză la mutarea a 21-a. Scorul 
este de 7,5—6,5 puncte în favoarea 
lui Kasparov.

BOB. Concursul Internațional de 
bob două persoane desfășurat pe 
pîrtia de la Winterberg (R.F. Ger
mania) a revenit echipajului R. D. 
Germane (Wolfgang Hoppe-Dietmar 
Schauerhammer), înregistrat in pa
tru manșe cu timpul de 3’53”18/100. 
Pe locurile următoare s-au situat 
echipajele U.R.S.S. (3’54”05/100) și 
Elveției (3’54”45/100).

TENIS. în prima zi a „Turneului 
campioanelor" la tenis, ce se des
fășoară la „Madison Square Gar
den" din New York, vest-germana 
Sylvia Hanika a furnizat o surpriză, 
învingînd-o cu 6—4, 6—4. pe ameri
cana Chris Evert, cotată printre fa
voritele concursului.

HANDBAL. Competiția internațio
nală feminină de handbal „Cupa Po
lară" s-a încheiat în orașul norve
gian Trondheim cu- succesul selec
ționatei Norvegiei — 10 puncte, ur- 

societăți! socialiste multilateral 
dezvoltate

21,10 Film artistic in serial (color). 
„Adela". Film inspirat din roma
nul cu același titlu al lui Garabet 
Ibrălleanu. Producție a Casei de 
filme patru. Premieră TV. Cu : 
George Moto!, Marina Procople, 
Valeria Seclu, ștefan Slleanu. 
Ultima parte

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

victorie reconfortantă și am putea 
spune că rezultatul (4—0) a dat un 
plus de interes disputei din grupa I 
a preliminariilor europene. A urmat 
jocul de excepție al „tricolorilor" cu 
Spania, tot la București. Ia- 
tă-ne ajunși în fața ultimului 
joc decisiv, cel de astăzi. Cunoscînd 
bine puterea de mobilizare a echipei 
Austriei, mai putem adăuga că gol- 
geterul campionatului italian, Polster, 
jucător la A.C. Torino, ca și celălalt 
„italian", Schachner, de la Avelino, 
sint componenți de bază ai teamului 
austriac, jucători de la care se 
așteaptă totul, după cum scriu ziare
le apărute Ja Viena.

Echipa noastră a sosit In capitala 
Austriei luni, cu un avion special, 
care i-a luat pe jucători de la Ora
dea, locul unde s-au pregătit cu toată 
atenția și seriozitatea. Antrenorul 
Emeric Jenei a condus un prim an
trenament (Ia lumina reflectoarelor 
și la ora la care se va disputa parti
da), urmlnd să se decidă asupra for
mației cu citeva ore înainte de joc.

întilnirea, programată la ora 21 
(ora Bucureștiului), va fi condusă de 
arbitrul italian Lo Bello-junior, fiul 
arbitrului Concetto Lo Bello, pom
pierul din Siracuza, bine cunoscut și 
publicului- nostru. Sintem alături de 
„tricolori" — întreaga delegație ce 
i-a însoțit — îi vom susține șl le 
urăm din inimă „Mult succes !“.

Viena, 17 noiembrie

Petre CRISTEA
CLASAMENTUL GRUPEI

România 5 4 0 1 13-• 3 8
Spania 5 4 0 1 9— 6 8
Austria 5 2 0 3 6- 9 4
Albania •5 0 0 5 2-12 0

★

mată in clasamentul final de forma
ția U.R.S.S. — 8 puncte. Rezultate 
înregistrate în ultima zi a turneului: 
R.D. Germană — Iugoslavia 24—20; 
Norvegia — U.R.S.S. 21—15 ; Co
reea de Sud — Ungaria 29—29.

RUGBI. în meci contînd pentru 
grupa B a campionatului european 
de rugby „Cupa F.I.R.A.", selecțio
nata Belgiei a învins, în deplasare, 
cu scorul de 24—21 (6—18), formația 
R.F. Germania.

PATINAJ. în ultima zi a concursu
lui internațional de patinaj viteză de 
la Inzell, campionul austriac Michael 
Hadschieff a cîștigat proba de 5 000 
m, cu timpul de 7’08”09/100, vest- 
germanul Mansjoerg Blates a termi
nat învingător la 1500 m în 1’56”76/ 
100, iar poloneza Edwina Rysz a 
ocupat primul loc In proba de 1 000 m 
cu l’23”46Z100.

FOTBAL. La Pancevo (Iugoslavia), 
în cadrul preliminariilor campiona
tului european de fotbal pentru ju
niori II, selecționata Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 3—0 (1—0) for
mația U.R.S.S.

TENIS DE MASA. Proba de simplu 
masculin din cadrul concursului in
ternațional de tenis de masă de la 
Budapesta a fost cîștigată de suede
zul Erik Lindh, învingător cu 2—1 
(21—19, 19—21, 21—19) în finala
disputată în compania lui Kim Sok 
Hui (R.P.D, Coreeană). în finala pro
bei feminine, campioana olandeză 
Bettine Vrieskoop a dispus cu 3—1 
(13—21, 21—13, 21—13, 21—14) de
Edith Urban (Ungaria).

*

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• PENTRU MEMORIA CAL

CULATOARELOR. ”Kristol“ este nu
mele unei instalații realizate la Institutul 
pentru curenți de înaltă frecvență al Aca
demiei de științe a U.R.S.S., cu ajutorul 
căreia se pot obține materiale cu proprie
tăți deosebite, printr-un șoc termic foarte 
puternic. Astfel, un metal plasat în vid 
poate fi răcit intr-o singură secundă cu un 
milion de grade Celsius. La o viteză atit 
de mare, atomii nu reușesc să-și ocupe 
locurile în rețeaua de cristale, metalul că- 
pătînd astfel o structură amorfă.

într-un singur minut. în Instalația „Kris- 
tal" se poate obține o bandă magnetică în 
greutate de număi 100 de grame și cu lun
gimea de 2,5 km. O asemenea bandă poate 
înmagazina un imens volum de informații 
pentru calculatoare. Din respectivul metal 
se pot obține și granule care, dacă sint pre
sate, devin tot atit de trainice și de rezis
tente la coroziune ca otelurile înalt aliate.

ipoteze referi-

• „MATRIȚELE" MOLECULE
LOR ORGANICE ? Revista italiană 
„L’Expresso" consemnează revenirea in ac
tualitate a controversatei 
toare la mediul în care ar fi apărut primele 
grupări complexe de molecule organice a- 
flate la originea vieții pe Pămînt. Respec
tiva ipoteză a fost avansată la începutul 
deceniului actual de chimistul britanic 
Cairns-Smith. El susținea că. după retra
gerea apelor oceanului de pe anumite su
prafețe ale globului, chiar în condiții geo
fizice ostile, in absența oxigenului din at
mosferă și la temperaturi extrem de ridi
cate, argila a constituit mediul de formare 
a unor structuri moleculare complexe. De 
ce ? în primul rînd, pentru că argila este 
un excelent catalizator chimic, puțind acce
lera viteza reacțiilor organice de pînă la 
10 000 de ori. Apoi, întrucit prezența ele
mentelor radioactive din interiorul ei ar fi 
contribuit la menținerea stabilă a tempe
raturii ridicate necesare reacțiilor chimice.

Recente studii de fizică a materiei au de
monstrat. de asemenea, că cristalele de ar
gilă se reproduc in straturi suprapuse, 
menținînd nealterată structura geometrică 
a fiecărui strat. Aceste „etaje" ar fi putut 
constitui un gen de „matriță" pentru mole
culele organice din interiorul lor. pe care 
le-a „constrîns" să se dispună în straturi 
identice, spre a forma apoi lanțuri mole
culare. Este vorba deocamdată de o ipo
teză, pe care unii specialiști o consideră în
drăzneață, chiar hazardată.

• MECANISMELE HISTAMI
NEI. Biochimiști francezi au identificat 
în organismul uman un ai treilea receptor 
pentru histamină. Se apreciază că această 
descoperire ar putea permite fabricarea de 
noi medicamente mai eficace pentru trata
rea unor afecțiuni diferite. începind cu tul
burări ale somnului, alergii și reacții in
flamatorii. Histamina — precizează coti
dianul britanic „The Times" — este produ
să de organism și acționează ca mesager 

chimic in comunicațiile de la celulă la ce
lulă. Pină acum au fost identificați doi re
ceptori (Hi și H2) ai histaminei, localizați 
în sistemul nervos central și periferic, unde 
este înmagazinată și eliberată histamina, 
în creier, stomac, piele și învelișul plămi- 
nilor.

Interacțiunea histaminei cu acești doi 
receptori poate fi blocată prin medicamente 
antibistaminice, care dau bune rezultate 
mai ales în tratarea alergiilor și a diferite 
forme de ulcer. Recent, specialiști ai Insti
tutului francez pentru sănătate au descope
rit un al treilea receptor al histaminei. H3, 
și au constatat că histamina acționează 
exact ca mesagerii chimici, cum este sero- 
tonina, care au efect asupra creierului. 
Histamina își poate încetini propria pro
ducție din creier, precum și din celule ale 
pielii și plămînilor. Specialiștii au încercat 
să descopere o substanță în stare să acțio
neze selectiv asupra acestui receptor, ast
fel Incit să devină posibilă creșterea, scă
derea sau chiar oprirea producției de his- 

tamină. Oamenii de știință au modificat 
treptat structura moleculară a histaminei 
pină au găsit una care se imobilizează in 
receptorul H3, fără să acționeze asupra re
ceptorilor Hi și H2. Ei au descoperit două 
substanțe chimice care pot determina creș
terea sau descreșterea cantității de hista
mină eliberată. Ambele medicamente ac
ționează în doze foarte mici, pătrund ușor 
în creier și par. cel puțin la cobai, să ac
ționeze foarte rapid.

• CU FORTE REUNITE, Șapte 
societăți dintre cele mai importante din Ja
ponia vor crea o filială comună de cerce
tare și dezvoltare în domeniul culturilor 
de celule vegetale. Noul organism științific 
va urmări trei obiective principale : pune
rea la punct a unor culturi celulare pentru 
producerea de substanțe farmaceutice, aro
matice și colorante ; elaborarea unor me
tode de control eficace pentru producerea 
industrială a acestor substanțe și. in fine, 
perfecționarea metodelor de extracție si de 
separare.

1 

• CAMERĂ DE LUAT... TEM- J 

PERATURI, O dată cu creșterea gradu- 
lui de tehnicitate a proceselor industriale i 
sporește și necesitatea determinării cit mai 
precise a diverșilor parametri implicați, ț 
printre care și temperatura. Un original i 
termometru utilizabil pentru măsurarea ' 
temperaturii unor piese din componența l 
unor utilaje sau chiar a unor părți din a- 1’ 
ceste piese a fost realizat de specialiști din J 
R.D.G. Noul termometru nu presupune con- i 
tactul direct cu suprafața obiectului a că- 
rui temperatură trebuie măsurată, ceea ce ) 
permite utilizarea lui la determinarea tem- 1 
peraturii unor piese sau subansambluri a- / 
flate in mișcare, deci fără oprirea utilaju- ) 
lui respectiv. Asemănător unei camere de 1 
luat vederi, originalul termometru dispune 1 
de un obiectiv care se îndreaptă spre piesa t 
a cărei temperatură trebuie măsurată. în | 
numai cîteva secunde, pe un ecran special. 1 
apare valoarea temperaturii determinate.

LIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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J ce urmează a fi prezentate spre 

| aprobare plenului Adunării Gene- 
4 rale. Aceste documente trasează 
I căile concrete de eliminare a pe- 
l ricolului nuclear și se referă la 
/ nefolosirea armelor nucleare, la 
i oprirea extinderii competiției mili- 
ț tare în spațiul cosmic, la renunța- 
4 rea totală la experiențele nucleare. 
’ Totodată, se preconizează interzice- 
ț rea completă și efectivă a dezvol- 
ț tării și producerii armelor chimice.
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Acțiuni și luări de poziție pentru
încetarea cursei înarmărilor

la_ Apărarea păcii și oprirea cursei înarmărilor, trecerea neintîrziată ... 
măsuri concrete de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, 
reprezintă astăzi aspirația comună a tuturor popoarelor, in întreaga lume, 
cercuri largi ale opiniei publice, lideri ai diferitelor partide politice și or
ganizații de masă se pronunță ferm pentru crearea condițiilor favorabile 
unui climat de conlucrare, care să asigure progresul și bunăstarea tu
turor locuitorilor planetei.

Se impun eforturi susținute pentru eliminarea 
pericolului nuclear

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
pentru probleme politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. a încheiat examinarea 
diferitelor aspecte ale problematicii 
dezarmării aflate pe ordinea sa de 
zi, pină acum fiind adoptate 63 
de proiecte de rezoluții și hotărîri.

limitarea armamentelor conven
ționale.

In cadrul aceluiași comitet a 
fost adoptată o rezoluție prin care 
recomandă organizarea unei a 
treia’ sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrate dezarmării, 
pornind de la faptul că realizarea 
acestui deziderat reprezintă sarci
na prioritară a Națiunilor Unite. 
Rezoluția recomanda, totodată, ca 
această reuniune să se desfășoare 
la sediul Națiunilor Unite în pe
rioada 31 mai — 25 iunie 1988.

In document se exprimă îngrijo
rarea față de continuarea cursei 
înarmărilor, care subminează secu
ritatea și pacea internațională și 
duce la irosirea unor uriașe resur
se, ce sînt deosebit de necesare 
dezvoltării economice și sociale.

In vederea transformării Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii9

Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat o re
zoluție prin care se subliniază im
portanța convocării unei conferințe 
privind Oceanul Indian, ca un pas 
necesar spre aplicarea Declarației

în-privind transformarea acestuia 
tr-o zonă a păcii,

în document se recomandă 
mitetului ad-hoc al O.N.U. să acce
lereze lucrările de pregătire a unei 
asemenea reuniuni, astfel ca aceas
ta să se desfășoare cel mai tîrziu 
pină în 1990.

„Un pas important spre dezarmare"
MADRID. — Preconizatul tratat 

sovieto-american asupra eliminării 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune constituie un acord ve
ritabil de dezarmare și va contri
bui la sporirea securității și stabi
lității în Europa — a declarat mi
nistrul de externe al R.F.G., Hans- 
Dietrich Genscher, intr-un interviu 
acordat ziarului spaniol „YA“. El a 
opinat că tratatul este un pas atit 
de important și de semnificativ in
cit nimeni nu-și poate asuma răs
punderea unui eșec. Șeful diplo
mației vest-germane a chemat gu
vernele vest-europene să arate în 
mod clar că acest tratat este util 
Europei. Totodată, el a apreciat că

co-

apropiata întîlnire la nivel înalt în
tre secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorbaciov, și pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, 
constituie, după părerea sa, „o vic
torie a rațiunii1*.

LISABONA. — In orașul portu
ghez Beja s-a desfășurat o manifes
tație în sprijinul păcii. Participanții 
au salutat înțelegerea de principiu 
asupra încheierii unul acord so- 
vieto-american privind eliminarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune șl operativ-tactice.

Militanții pentru pace din Portu
galia s-au opus recent construirii 
unei stații de radar americane pe 
teritoriul portughez.

Cooperarea — mijloc de eliminare a conflictelor 
și încordării

BRASILIA. — La încheierea Se- tivele de pace, precum și măsurile 
minarului pentru cooperare regio- politice de întărire a securității. 
nălS-’șr' pacb,' desfășurat la Rio de A----- ‘x —'----- — — •“
Janeiro, a fost dat publicității un 
document oficial, în care se speci
fică importanța conlucrării pentru, 
eliminarea conflictelor și încordă
rii, informează agenția I.P.S. Co
operarea regională trebuie să aibă 
în vedere toate acordurile și iniția-

Această conlucrare -r se mențio
nează în document — va menține 
și întări principiile de bază ale 
Cartei Națiunilor Unite, mai ales 
cele privind nerecurgerea la fotță, 
cele legate de autodeterminarea 
popoarelor și de cooperarea inter
națională, pe baza principiilor ega
lității și echității.

împotriva prezenței bazelor și forțelor militare străine
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Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-chinez

BEIJING 17 (Agerpres). — Un 
călduros schimb de mesaje a avut 
loc la Beijing între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășii Zhao Ziyang, 
Deng Xiaoping și Li Xiannian.

Schimbul de mesaje a fost prilejuit 
de primirea de către Tian Jiyun,

membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, a 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Ilie Văduva, care întreprinde o vizită 
în R.P. Chineză, la invitația omolo
gului său chinez.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi luări de poziție în sprijinul unei conferințe de pace
• Arabia Saudită a hotărît să reia relațiile diplomatice cu

£qiptul
CAIRO 17 (Agerpres). — La Cairo 

a avut loc o întîlnire între pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, și 
membri ai Partidului Național Demo
crat la sediul Consiliului Consultativ 
al Poporului, în cadrul căreia au fost 
examinate o serie de probleme in
terne și externe, informează agenția 
M.E.N., citată de FANA.

Intr-o declarație făcută la Încheie
rea întîlnirii, ministrul informații
lor, Mohamed Safwat Al Cherif, a 
arătat că șeful statului a exprimat 
atașamentul Egiptului față de cauza 
țărilor arabe. In ceea ce privește or
ganizarea unei conferințe internațio
nale in problema Orientului Mijlociu, 
șeful statului egiptean a relevat că 
Egiptul întreprinde eforturi pentru 
convocarea unei astfel de reuniuni, 
cooperînd și coordonîndu-și acțiunile 
în acest sens cu Iordania și Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei.

RIAD 17 (Agerpres). — Arabia Sau- 
dită a anunțat restabilirea relațiilor 
diplomatice cu Egiptul, s-a anunțat 
oficial la Riad.

Arabia Saudită este cea de-a șaptea 
țară arabă care ia o astfel de decizie, 
după reuniunea la nivel înalt a Ligii 
Arabe, ce a avut loc recent la 
Amman, fiind precedată de Emiratele

Arabe Unite, Irak, Maroc, Kuweit, 
Republica Arabă Yemen și Bahrein.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres).
— Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, 
Massamba Sarre (Senegal), a adresat 
o scrisoare secretarului general al 
Națiunilor Unite, în care atrage aten
ția asupra represiunilor forțelor is- 
raeliene în teritoriile arabe ocupate, 
în urma cărora — în ultimele zile — 
și-au pierdut viața sau au fost răniți 
mai mulți palestinieni. Practicile is- 
raeliene în teritoriile arabe ocupate
— se arată în scrisoarea publicată la 
sediul O.N.U. din New York — con
travin prevederilor Convenției de la 
Geneva și pun in pericol atit exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, cit și pacea și 
securitatea în regiune, eforturile in
ternaționale vizînd reglementarea 
justă, durabilă și atotcuprinzătoare a 
problemei palestiniene, ce stă la baza 
conflictului® din Orientul Mijlociu. 
Massamba Sarre a adresat un apel 
comunității internaționale în vederea 
intensificării eforturilor pentru în
făptuirea acestor deziderate, in con
formitate cu hotărîrile O.N.U., în 
primul rind pentru convocarea unei 
conferințe internaționale asupra 
Orientului Mijlociu.

Convorbiri 
sovieto-americane
MOSCOVA 17 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
Eduard Șevardnadze, l-a primit, la 
Moscova, pe John Whitehead, prim
adjunct al secretarului de stat al 
S.U.A. în cadrul convorbirii — in
formează agenția T.A.S.S. — au fost 
examinate probleme actuale ale rela
țiilor sovieto-americane în contextul 
pregătirii vizitei oficiale în S.U.A. a 
lui Mihail Gorbaciov, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S. O atenț’e deo
sebită în acest cadru a fost acor
dată complexu'ui de probleme din 
sfera securității, examinîndu-se cu 
precădere stadiul încheierii activită
ții de convenire a textului acordului 
privind lichidarea totală a rachetelor 
nucleare sovietice și americane cu 
rază medie și cu rază mai scurtă de 
acțiune.

încheierea Congresului 

P. C. din Marea Britanie
LONDRA 17 (Agerpres). — La 

Londra s-au încheiat lucrările Con
gresului al 40-lea al P.C. din Marea 
Britanie. Delegații au dezbătut pro
bleme ale tacticii și strategiei parti
dului în actuala etapă a evoluției 
forțelor democratice din Marea Bri
tanie în condițiile celei de-a treia 
victorii consecutive a Partidului 
Conservator în alegerile parlamen
tare, relatează agenția T.A.S.S.

Au fost discutate, de asemenea, 
sarcinile partidului in propagarea 
ideilor păcii și dezarmării.

ZIUA NAȚIONALĂ A SULTANATULUI OMAN

Maiestății Sale QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

MASCAT
Aniversarea Zilei naționale a Sultanatului Oman îmi oferă plăcutul pri

lej de a vă adresa sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul oma- 
nez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Orientări aîe politicii externe a Egiptului
prezenta ie de primul-ministru a! țării

CAIRO 17 (Agerpres). — Primul- 
ministru al Egiptului. Atef Sedki. a 
declarat în cadrul unei «ședințe a 
Parlamentului că. în prezent, politi
ca de pace nu are alternativă rezo
nabilă, deoarece numai pacea poate 
sa asigure dezvoltarea economică si 
socială și să contribuie efectiv la 
consolidarea securității naționale 
proprii și pe plan arab. El a subli
niat că țara sa acordă o mare im
portanță consolidării păcii și depune 
eforturi pentru promovarea pro
cesului de dezarmare. Egiptul, a 
afirmat premierul, se pronunță pen
tru proclamarea Mediteranei drept 
zonă lipsită de arme nucleare, pen
tru reglementarea problemelor re
giunii prin mijloace pașnice.

După cum transmite agenția MEN. 
Atef Sedki a subliniat importanta 
unor relații mai strînse între țările 
arabe, menționînd că Egiptul spri

jină orice inițiativă menită să ducă 
la înlăturarea actualelor divergente. 
Egiptul, a spus el. consideră reuniu
nea la nivel înalt de la Amman drept 
începutul unei ere noi. in care ta
rile arabe își vor concentra atenția 
în mod deosebit asupra solidarjtătii 
în regiune, ca unică și indispensabi
lă alternativă. Egiptul, a adăugat 
primul-ministru, • depune eforturi 
pentru solutionarea iustă și cuprin
zătoare _ a problemei palestiniene, 
considerind necesar să se acționez? 
pentru depășirea obstacolelor care 
mai persistă in calea convocării unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu. El s-a pronunțat, 
totodată. în favoarea stabilirii unei 
noi ordini economice internaționale, 
mai juste, care să ducă la soluțio
narea problemelor țărilor în curs de 
dezvoltare. ■ .
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Consultări pentru formarea noului guvern italian

MANILA. — Reprezentanții a 21 
de state din zona Asiei și Pacifi
cului s-au pronunțat in cursul unei 
conferințe desfășurate la Manila 
împotriva prezenței oricăror forțe 
militare străine și armamente nu
cleare în această zonă.

Conferința a lansat, totodată, un

apel guvernelor statelor din regiune 
pentru a transforma această parte 
a globului intr-o zonă lipsită de ; 
arme nucleare și de a acționa în ) 
vederea desființării tuturor bazelor 4 
militare străine și încetării expe- ’ 
riențelor nucleare, relatează agen- i 
ția A.D.N.

ROMA 17 (Agerpres). — Președin
tele Italiei, Francesco Cossiga, și-a 
încheiat marți consultările in vede
rea soluționării crizei guvernamen
tale. După cum informează agenția 
A.N.S.A., majoritatea liderilor poli
tici consultați s-au pronunțat pentru 
reconstituirea coaliției guvernamen
tale pentapartite, in timp ce P. C.lta- 
lian a subliniat necesitatea modifică
rii politicii și a programelor de ac
țiune, pentru combaterea crizei eco
nomice.

La sfirșitul consultărilor, președin
tele Cossiga i-a cerut tot premieru
lui demisionar, Giovanni Goria. să 
formeze noul guvern. în cercurile 
observatorilor din Roma nu se ex
clude posibilitatea ca Goria să alcă

tuiască al doilea guvern al său ba- 
zîndu-se tot pe majoritatea celor 
cinci partide componente ale coaliției 
guvernamentale demisionare. După 
cum se știe, criza s-a declanșat ca 
urmare a retragerii din guvern a 
Partidului Liberal, nemulțumit de 
politica economică promovată de 
Goria.

Premierul desemnat a și început, 
marți, consultările în vederea for
mării noului guvern, primind mai 
întîi delegația partidului său, Demo- 
crat-Creștin. El a declarat că. în con
dițiile situației economice și politice 
din tară, intenționează să intensifice 
consultările, pentru a soluționa criza 
guvernamentală intr-un termen scurt.

în sprijinul procesului 
de negocieri 

centroamerican
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). — La o conferință de presă 
desfășurată la Ciudad de Mexico, 
unde a efectuat o scurtă vizită, pre
ședintele Republicii Nicaragua. Da
niel Ortega, a criticat „lipsa de voin
ță din partea Administrației ameri
cane de a sprijini în mod efectiv 
acordurile de pace în America Cen
trală", exprimîndu-și. totodată, spe
ranța că Washingtonul își va schimba 
atitudinea și va accepta dialogul cu 
țara sa în vederea normalizării re'a- 
țiilor bilaterale — transmite agenția 
A.N.N. El a menționat că l-a infor
mat pe președintele Miguel de la 
Madrid în legătură cu măsurile în
treprinse de guvernul sandinist în 
direcția înfăptuirii prevederilor acor
durilor „Esquipolas II“.

SAN JOSE 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Costa Rica, Os
car Arias, s-a pronunțat pentru con
tinuarea eforturilor consacrate in
staurării unui climat ^durabil de pace 
în America Centrală. Intr-un interviu 
acordat publicației britanice „The 
Guardian" el s-a referit Ia pașii tă
cuți în direcția menționată de gu
vernul sandinist de la Managua și 
a salutat inițiativa acestuia de a 
purta negocieri indirecte cu forțele 
„Contras" in scopul realizării recon
cilierii naționale.

Ciocniri armate 
în Salvador

SAN SALVADOR 17 (Agerpres). — 
In ultimele zile, diferite zone ale Sal
vadorului au fost teatrul unor noi 
confruntări între detașamentele 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) și tru
pele salvadoriene. Forțele insur
gente au organizat ambuscade și au 
atacat poziții ale armatei în depar
tamentul San Miguel, scoțînd din 
luptă 18 militari. în cursul săptămî- 
nii trecute, în urma ciocnirilor cu 
efectivele guvernamentale, comba
tanții F.M.L.N. au scos din luptă 124 
de militari salvadorieni, în diverse 
regiuni ale țării.

Sultanatul Oman, 
care își sărbătorește 
astăzi ziua națională, 
este situat în partea 
de sud-est a Peninsu
lei Arabice, fiind in 
cea mai mare parte o 
țară deșertică, slab 
populată ; pe o supra
față de 212 457 kmp 
trăiesc aproximativ 
un milion și jumăta
te de locuitori. Sub în
tinderile sale de nisip 
se găsesc însă imen
se rezerve de petrol, a 
căror exploatare, în
cepută în urmă cu 
douăzeci de ani. a cu
noscut o continuă ex
tindere. Dacă în 1980 
rezervele de țiței erau 
estimate Ia 2.5 miliar
de barili, în prezent — 
ca urmare a intensifi
cării prospecțiunilor 
geologice — ele se ri
dică la 4 miliarde. 
Concomitent a sporit 
volumul extracției. O- 
manul realizează ac
tualmente o producție 
de aproximativ 15 mi

lioane tone, petrolul 
furnizînd peste 90 la 
sută din venitul națio
nal. Se mai găsesc, de 
asemenea, rezerve de 
cupru, fosfați, azbest, 
crom, magneziu, căr
bune.

în dorința de a 
pune capăt înapoierii 
moștenite din trecut și 
de a-și consolida inde
pendența, tînărul stat 
arab depune eforturi 
susținute în vederea 
valorificării în folosul 
propriu a principalei 
bogății naționale, prin 
diversificarea peisa
jului economic. Astfel, 
cu ajutorul fondurilor 
obținute din comer
cializarea „aurului ne
gru", în ultimii ani au 
fost puse bazele unei 
industrii proprii, s-au 
extins suprafețele a- 
gricole și au avut loc 
importante schimbări 
în înfățișarea multor 
localități ale țării. 
Preocuparea pentru 
dezvoltarea economică

este evidentă și în ca
drul planului de cinci 
ani 1986—1990. Potri
vit prevederilor aces
tuia. în perioada ur
mătoare în Oman vor 
fi înălțate, între alte
le, mai multe între
prinderi industriale. 
58 de baraje. 561 de 
școli de toate grade
le ș.a.

în spiritul politicii 
sale de solidaritate cu 
statele arabe. Româ
nia socialistă urmă
rește cu interes efor
turile depuse de po
porul Orrianului pe 
calea dezvoltării eco
nomice si a consoli
dării independenței. 
Intre țara noastră si 
Oman s-au statornicit 
raporturi de prietenie 
si colaborare. înteme
iate pe stimă si res
pect reciproc. • care se 
dezvoltă corespunză
tor intereselor celor 
două state, ale cauzei 
păcii si înțelegerii in
ternaționale.

Vehementă condamnare a acțiunilor agresive 
ale regimului de la Pretoria împotriva Angolei

LUANDA 17 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Ango
la, Jose Eduardo dos Santos, a de
clarat că, datorită actelor agresive 
ale regimului rasist de la Pretoria, 
în sudul Africii s-a creat o situație 
tensionată și explozivă. Președintele 
a precizat că, în ultima perioadă, 
guvernul de la Pretoria a concentrat 
în Namibia peste 30 000 militari, 435 
tancuri, peste 80 de avioane de luptă 
și 400 de piese diferite de artilerie. 
De asemenea, pe teritoriul Angolei 
se află peste 3 000 de militari din 
armata regulată sud-africană, 
însoțiți de circa 70 de vehicule blin
date și numeroase unități de arti
lerie.

Scopul rasiștilor de la Pretoria 
este nu numai de a agrava situația 
Angolei, dar, în același timp, prin 
menținerea în mod artificial a in

stabilității, de a ocupa în continuare 
Namibia și de a perpetua sistemul 
de apartheid, a arătat Eduardo dos 
Santos.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Intr-o declarație făcută la Na
țiunile Unite. Peter Florin, președin
tele actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.. a condamnat in 
termeni fermi noile acte agresive ale 
rasiștilor sud-africani întreprinse 
împotriva Angolei.

El a subliniat, totodată, necesita
tea ca întreaga comunitate interna
țională să susțină apelul președin
ților statelor din „prima linie" pen
tru a se acorda ajutor Angolei în 
vederea respingerii actelor de agre
siune ale Republicii Sud-Africane și 
pentru eliberarea teritoriului angolez 
ocupat de rasiștii de la Pretoria.

Organizația Unității Africane s-a adresat
Consiliului de* Securitate

ADDIS ABEBA 17 (Agerpres). — 
Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a cerut Consiliului de Securitate al 
O.N.U. să acționeze pentru a pune 
capăt ocupării ilegale a teritoriului 
Angolei de către efective militare 
ale regimului minoritar din R.S.A.: 
Intr-o declarație a Secretariatului 
O.U.A. dată publicității la Addis 
Abeba se relevă că acțiunile de des
tabilizare desfășurate de regimul ra
sist împotriva statelor africane ve
cine independente, în special războ
iul declanșat împotriva Angolei, stat 
suveran și independent, demonstrea
ză în mod evident că autoritățile de 
la Pretoria, care încalcă principiile
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de drept internațional, reprezintă un 
pericol pentru pacea, stabilitatea și 
securitatea Întregii Africi auStrale. 
Recunoașterea de către Pretoria a 
ocupării ilegale a unei părți a teri
toriului angolez oferă suficiente te
meiuri pentru acțiuni din partea 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
relevă declarația Secretariatului 
O.U.A.

Organizația panafricană cheamă 
din nou toate țările lumii să inten
sifice lupta pentru instituirea de 
sancțiuni economice atotcuprinzătoa
re împotriva regimului rasist din 
Republica Sud-Africană.
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La paralela 38, în aceste zile...
Panmunjon... Mica localitate situată 

în imediata apropiere a paralelei 38, 
care dintr-o linie imaginară trasată 
pe hartă a devenit o realitate tra
gică, una din frontierele cele mai 
bine păzite ce separă arbitrar, de 
mai bine de patru decenii, Nordul de 
Sudul Coreei, rupînd in două una și 
aceeași națiune, este astăzi cunoscută 
pretutindeni în lume. Aici, în secto
rul denumit al securității comune se 
află clădirile unde au loc reuniu
nile Comisiei militare de suprave
ghere a armistițiului incheiat in 1953, 
în urma sîngerosului război început 
cu trei ani în urmă. în mijlocul sălii 
principale de conferințe — o masă 
de-a curmezișul căreia trece banalul 
fir al microfoanelor. Banal numai in 
aparență, pentru că, în realitate, in
dică linia de demarcație militară, 
care, cu oarecare abateri, urmează 
traseul paralelei despărțitoare, potri
vit situației frontului în momentul 
încetării ostilităților.

Firul electric ce leagă între ele 
microfoanele îmbracă, astfel, valoarea 
de simbol al unui anacronism istoric, 
al dramei pe care o trăiește un po
por dezmembrat. De o parte și de 
alta a liniei de demarcație se întin
de pe o lungime de 2 kilometri spre 
Nord și spre Sud zona demilitarizată. 
Undeva. în partea de nord, șinele 
unei linii de cale ferată, care odini
oară își continuau netulburat mersul 
spre sud, sint brusc frînte și năpă
dite de bălării, ca un alt simbol 
tragic, ca strigătul mut de durere al 
unui trup sfîșiat, trupul unei în
tregi țări. La sudul liniei de demar
cație, un alt semn al dezmembrării, 
infinit mai palpabil : un zid de beton 
ce se înfățișează ca impenetrabil 
(înălțimea 5 metri, grosimea 10 me
tri la bază și 2 metri la vîrf), șer
puind pe toată lungimea de 240 km 
a liniei de demarcat e, barieră me
nită a face imposibilă orice comuni
care intre cete două părți ale ace- 
luia-i trup. Expresie a voinței de 
a opri, cu orice preț, timpul în 
loc... De la un pur.ct de observa
ție din apropiere, zidul se poate 
desluși destui de bine cu ajutorul 
binoclurilor de clmp. Văzduhul adu
ce pe aripile sale sunetele unei „voci 
suave*, care îndeamnă pe militarii 
din Nord să treacă „dincolo" ; iar 
pentru ca îndemnul să fie și mai 
concret, un panou mare, care și el se

poate desluși prin binoclu, înfățișea
ză o siluetă feminină atrăgătoare și o 
limuzină luxoasă : iată „răsplata" 
pentru cei împinși să-și trădeze pa
tria... Inutil de a adăuga că aseme
nea chemări de sirenă nu găsesc și 
nu pot găsi ecou in rîndurile osta
șilor Armatei Populare Coreene. Ei 
sint primii care le semnalează vizi
tatorilor, cu acel imperceptibil suris 
oriental care spune atit de multe, 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial, la posturile de radio ale mi- 
litariștilor japonezi o voce tot suavă 
— soldații americani o porecliseră pe 
crain ca „Tokyo Rose", Trandafirul 
din Tokio — incerca și ea, prin fel 
și fel de făgăduieli, să-i determine 
pe aceștia să dezerteze. Insuccesul a 
fost total. Să fi fost oare atît de 
repede dată uitării o asemenea edi
ficatoare experiență ? Și mai ales să 
fie sortite să cadă pe teren sterp 
lecțiile trecutului, care arată că ne
dreptățile istorice nu pot dura la 
infinit ?

întrebări cu atît mai îndreptățite 
cu cit, în ciuda strădaniilor, a ini
țiativelor și a permanent repetatelor 
propuneri ale R.P.D. Coreene, în 
ciuda Rezoluției celei de-a XXX-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. (1975), care prevede dizol
varea Comandamentului forțelor 
străine aflate in Coreea de Sud sub 
steagul acestei organizații și retra
gerea trupelor străine, situația a ră
mas neschimbată. Poate însă fi 
timpul oprit în loc. poate fi blocat 
mersul istoriei ? întrebări la care 
răspunsul — unul singur posibil — 
îl va da, negreșit, tot istoria, și co
reenii. din Nord și din Sud, cred 
ferm în acest lucru.

...Schimbare de decor. De la zona 
de securitate comună de la Panmun
jon la edificiile moderne ale Phenia
nului, dominate de impresionantul 
Monument al ideologiei revoluționare, 
surplombat de o imensă făclie roșie. 
Precizărilor ofițerilor superiori ai 
Armatei Populare Coreene din Co
misia de armistițiu vin să li se a- 
dauge cele expuse în discuții și con
vorbiri, deosebit de instructive, cu 
purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe, cu conducători 
ai principalelor organe de presă ale 
Coreei populare, ziarele „Nodom 
Sinmun". „Mingiu Ciosun" și ai A- 
genției Centrale Telegrafice Coreene

(A.C.T.C.), cu un exponent de frunte 
al Comitetului pentru Reunificarea 
Pașnică a Patriei, cu alți interlocu
tori reprezentativi, care evocă pe 
larg evoluția și perspectivele pro
blemei coreene.

Numitorul comun al acestor discu
ții ? Reunificarea constituie preocu
parea și aspirația supremă a între
gului popor coreean. Nu există și nu 
pot exista două Corei, ci numai una 
singură. Națiunea coreeană este o na
țiune de o rară omogenitate. De 
peste o mie de ani există o organi
zație statală unificată, centralizată, 
nici chiar in timpul ocupației japo
neze, din prima jumătate a acestui 
secol. Coreea nu a fost despărțită, 
dezmembrarea de azi fiind, de 
aceea, cu atît mai dureros re
simțită. In ansamblul eforturilor 
necurmate ale R.P.D. Coreene pen
tru a pune capăt acestei anomalii de 
netolerat se pot distinge două peri
oade, respectiv din 1945, adică din 
momentul eliberării de sub ocupa
ția japoneză, pînă în 198b și din 1980 
pînă astăzi. Elementul constant al 
propunerilor R.P.D. Coreene în pri
ma perioadă viza formarea unui gu
vern central, unificat, prin desfășu
rarea de alegeri generale. Era, desi
gur, forma ideală a reunificării. Din 
păcate, deosebirile în ce privește re
gimul social-politic și ideologia între 
cele două părți ale Coreei s-au adîn- 
cit tot mai mult și, ca atare, spre 
sfirșitul anului 1980 s-a ajuns la 
concluzia că această cale nu mai 
corespunde realității. în octombrie 
1980. în Raportul prezentat la Con
gresul al VI-lea al Partidului Mun
cii, președintele Kim Ir Sen a pre
zentat propunerea nouă cu privire la 
constituirea Republicii Confederate 
Democrate Koryo. Este drept, despre 
un sistem confederal s-a vorbit încă 
în 1960, dar acesta era conceput ca o 
măsură temporară, în perspectiva 
alegerilor generale, noua propunere 
fiind total diferită. Ceea ce ea aduce 
nou este că prevede menținerea re
gimurilor și ideologiilor diferite în 
cele două părți ale Coreei, corespun- 
zînd astfel întru totul celor trei prin
cipii de bază — independența, calea 
pașnică și marea reunificare națio
nală — cuprinse în istorica Decla
rație comună a Nordului și Sudului, 
dțn iulie 1972. Coreenii își denumesc 
țara lor Ciosun („Cio", calm, liniștit,

„Sun", dimineață), nume poetic, con
semnat în documente încă cu mult 
înainte de epoca noastră. La începu
tul secolului al X-lea, prin unifi
carea regatelor existente pe melea
gurile „Țării dimineților liniștite", ia 
naștere Koryo, un puternic stat cen
tralizat, numele de . Coreea sub care 
este cunoscută această țară de către 
străini datînd din acea epocă. De
numirea propusei republici confede
rate vine astfel să evoce o strălu
cită epocă a trecutului poporului 
coreean.

Din dorința de a facilita realizarea 
acestei propuneri și a contribui la 
destinderea încordării din peninsula 
coreeană, R.P.D. Coreeană a inițiat 
un dialog multilateral cu autoritățile 
de la Seul pe linie de Cruce Roșie, 
pe linie economică și pe linie inter
parlamentară, contacte care, din pă
cate, au fost întrerupte datorită re
fuzului celeilalte părți de a suspen
da pe durata lor manevrele militare 
de proporții „Team Spirit". Manifes- 
tînd însă, în continuare, o atitudine 
constructivă, guvernul R.P.D. Coree
ne a adoptat decizia unilaterală de 
a suspenda propriile manevre mili
tare de anvergură, a procedat la tre
cerea a peste 150 000 de ostași pe 
frontul construcției pașnice, a pro
pus organizarea de convorbiți tripar
tite, cu S.U.A. și Coreea de Sud, în 
vederea înlocuirii acordului de ar
mistițiu cu un acord de pace și a 
încheierii unei declarații de neagre
siune intre Nord și Sud, precum și 
in.tierea de convorbiri politice și 
militare la nivel înalt între cele 
două părți ale Coreei. Cea mai re
centă inițiativă prevede ca, începînd 
cu anul viitor, să se treacă la recu
ceri de personal militar, astfel ca 
pînă în 1992 să se ajungă la nivelul 
sub 100 000 de persoane de fiecare 
parte, concomitent cu retragerea pe 
etape a trupelor americane și a ar
mamentului nuclear din Coreea de 
Sud.

Toate la un loc se constituie în- 
tr-un ansamblu închegat de propu
neri constructive, proiectate din nou 
în atenție, chiar în aceste zile. în
tr-o scrisoare comună a Frontului 
Democratic pentru Reunificarea Pa
triei și a Comitetului pentru Reun’- 
ficarea Pașnică a Patriei, organizații 
de masă din R.P.D Coreeană, și ele 
indică singura cale menită să ducă 
la dezamorsarea unui serios focar 
de tensiune din Asia și. în general, 
din lume. In partea de sud a Coreei 
se află, la ora actuală, 40 000 de mi
litari străini și circa o mie de arme 
nucleare tactice și mine nucleare, pe

lîngă armata sud-coreeană, însumînd 
peste un milion de oameni. Pretex
tul pentru menținerea acestei exce
sive forțe militare este primejdia 
unei așa-zise invazii din Nord. Dar 
dacă Nordul își reduce efectivele la 
nivelul minim, acest pretext dispare 
cu desăvîrșire. Poporul coreean, atît 
de greu încercat, are dreptul să-și 
recapete liniștea, Peninsula coreeană 
trebuie să devină o zonă a păcii, 
liberă de arme nucleare, a căror 
menținere apare cu atît mai absurdă, 
mai greu de înțeles, într-un moment 
cind în Europa urmează să se treacă 
la lichidarea unei întregi categorii 
de arme nucleare !

Este de așteptat acum ca și cea
laltă parte să manifeste receptivita
tea corespunzătoare, multe depinzînd 
— deși nu exclusiv — și de rezul
tatele apropiatelor alegeri preziden
țiale din Coreea de Sud, în urma 
cărora pentru prima oară dictatura 
militară ar putea fi înlocuită cu un 
regim democratic. Regretabil este 
însă că opoziția sud-coreeană nu s-a 
putut pune de acord asupra unui 
candidat comun, ceea ce riscă să 
ducă la o dispersare a forțelor.

Acestea sînt considerentele și argu
mentele expuse de interlocutori mar- 
canți, cu prilejul unei foarte recen
te vizite în R.P.D. Coreeană, și ele 
reflectă o poziție deopotrivă raționa
lă și constructivă, izvorită din dorin
ța sinceră de a readuce pacea pe pă- 
mintul Coreei și a reface unitatea 
națională a poporului ei. Pozi
ție care se bucură de spriji
nul, simpatia și solidaritatea po
porului român, alături de cercurile 
cele mai largi ale opiniei publice 
mondiale. Cîteva încăperi adiacente 
clădirii de la Panmunjon, unde, la 
27 iulie 1953, a fost semnat armis
tițiul și care a devenit astăzi muzeu, 
păstrează emoționantele mărturii 
ale solidarității diferitelor țări ale 
lumii, între care și România, cu cau
za dreaptă a poporului coreean. Oare 
cind vor deveni muzeu clădirile și 
instalațiile ce se întind de-a lungul 
liniei de demarcație militară care 
desparte frații de frați ? Pentru a 
grăbi ceasul reparării acestei nedrep
tăți istorice, poporul coreean este 
hotărît să nu precupețească nici un 
efort, iar strădaniile sale sînt ferm 
susținute de toți cei ce-i sînt prie
teni.

Romulus CAPLESCU
Panmunjon — Phenian, noiembrie.

ILE DE PRESA
e scurt

COLABORARE. Stadiul actual și 
perspectivele de dezvoltare ale co
laborării bulgaro—vest-germane în 
domeniile economic, științific și 
tehnic au constituit tema centrală a 
convorbirilor de la Sofia, prilejuite 
de primirea de către Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, a ministrului econo
miei din R.F. Germania, Martin 
Bangemann. S-a subliniat că rela
țiile dintre cele două țări evolu
ează pe o linie ascendentă, exts- 
tind condiții favorabile pentru lăr
girea acestora în noi domenii.

PLENARA. La Diisseldorf s-au 
desfășurat lucrările plenarei con
ducerii Partidului Comunist Ger
man. Comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor relevă că ple
nara a hotărit ca cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.G. să se desfășoare 
in perioada 6—8 ianuarie 1989, la 
Frankfurt pe Main.

CONVORBIRILE avute la Bel
grad cu oficialități de stat și de 
partid din R.S.F. Iugoslavia de că
tre Petăr Mladenov. ministrul afa
cerilor externe al R. P. Bulgaria, 
au evidențiat dorința părților de a 
dezvolta dialogul politic, în scopul 
extinderii relațiilor de cooperare 
dintre U.C.I. și P.C. Bulgar, precum 
și al amplificării colaborării econo
mice bilaterale.

NAVETA. In R.P. Chineză se află 
la ’ordinea zilei un program de rea
lizare a unei navete spațiale — 
transmite agenția China Nouă, ci
tind specialiștii care își desfășoară 
activitatea în domeniul astronauti- 
cii. Programul include și realizarea 
unei stații cosmice și a unui sis
tem de lansare și recuperare a apa
ratelor cosmice.

PROTEST. Peste 3 000 de de
monstranți au participat la o acțiu
ne de protest în localitatea bava
reză Hoechstadt împotriva ținerii 
în acest oraș a congresului orga
nizației neonaziste N.P.D. La mi
tingul de protest organizat cu 
acest prilej, vorbitorii au condam
nat reuniunea N.P.D., considerind 
că aceasta constituie o provocare 
la adresa tuturor forțelor demo
cratice.

PROTOCOL. La Tirana a avut loc 
semnarea protocolului pe anul 1988 
privind schimburile de mărfuri și 
plățile între R.P.S. Albania și R.D. 
Germană — informează agenția
A.T.A.

APEL. Noul director general al I 
UNESCO, spaniolul Federico Mayor 
Saragoza, și-a preluat oficial func- I 
ția. Cu acest prilej, el a lansat un 
apel țărilor membre ale organiza- 1 
ției să-și aducă în continuare con- . 
tribuția la apărarea păcii mondia- I 
le, la garantarea drepturilor urna- I 
ne și la soluționarea conflictelor pe 
calea dialogului. Cea mai impor- I 
tantă sarcină a’ UNESCO, a spus | 
vorbitorul, rămîne totuși lupta îm
potriva analfabetismului, protejarea i 
mediului înconjurător și a monu
mentelor culturale. I

CERERE. Președintele S.U.A., [ 
Ronald Reagan, a cerut Congresu- I 
lui să nu adopte proiectul de lege 
cu puternic caracter protectionist I 
aflat în prezent în dezbaterea fo- I 
rului legislativ. Intr-o cuvîntare 
rostită la Washington, șeful execu- . 
tivului a declarat că va face uz de I 
dreptul său de veto in cazul cind | 
proiectul de lege va fi aprobat de 
congres. i

CONFERINȚĂ. Problemele creă- ' 
rii unui intelect artificial pe baza , 
electronicii organice superminiatu- I 
rizate și a biocomputerelor se află | 
în centrul dezbaterilor Conferinței 
internaționale privind electronica | 
materialelor organice care s-a des- I 
chis la Tașkent. informează agenția • 
T.A.S.S. Participă oameni de ști
ință și specialiști din 18 țări, inclu- I 
siv S.U.A., Japonia, Marea Brita- ' 
nie, Franța, Elveția.

CAMPANIE ELECTORALA. Luni ' 
a fost anunțată oficial începerea . 
campaniei electorale pentru alege- I 
rile prezidențiale directe din | 
Coreea de Sud. programate pentru 
data de 16 decembrie. In compe- i 
tiția pentru ocuparea funcției su- I 
preme. prima de acest fel din ul- | 
timii 16 ani. se prezintă cinci oa
meni politici. între care și doi can- I 
didați ai opoziției democrate, Kim | 
Dae Jung și Kim Yong Sam, cu
noscute personalități ale vieții po- I 
litice, mllitanți de seamă ai mișcă- | 
rii antidictătoriale.
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