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Sub președinția tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL STIINTEI SI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Sub președinția tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernului, președin
tele Consiliului Național al Științei și Invăță- 
mîntului, a avut loc, miercuri, in Capitală, 
plenara Consiliului Național al Științei și ln- 
vățămintului.

La lucrări au luat parte 
miniștri, membri ai con
ducerilor Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, academiilor de ști
ințe, institutelor centrale 
și unităților de cercetare 
științifică, inginerie teh
nologică și de proiectare, 
oameni de știință, cerce
tători, alți specialiști, pro
fesori universitari, alte 
cadre didactice, secretari 
ai comitetelor județene de 
partid, secretari ai comi
tetelor de partid din uni
tăți de cercetare și de în
vățămînt, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, 
organizații de masă și 
obștești.

Plenara a examinat re
zultatele obținute în în
deplinirea planului de 
cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de 
introducere a progresului 
tehnic pe anul 1987, în 
modernizarea, învățămîn- 
tului și perfecționarea 
pregătirii forței de mun
că, căile și mijloacele 
pentru deplina mobiliza
re a potențialului de cer
cetare și din învățămînt 
în vederea realizării pre
vederilor pe anul 1988 și, 
îndeosebi, măsurile ce se 
impun pentru înfăptuirea, 
în cele mai bune con
diții, a sarcinilor trasa
te de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
acestor importante dome
nii de activitate.

Asupra problemelor în

scrise pe ordinea de zi au 
luat cuvîntul tovarășii : 
Aurel Sandu, directorul 
general al Institutului 
central pentru industria 
electrotehnică, Voicu.Ta- 
che, rectorul Institutului 
politehnic București, Mir
cea Drăgulin, directorul 
general al Institutului 
central pentru utilaj 
greu, Radu Voinea, pre
ședintele Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, Viorel Barbu, rec
torul Universității din 
Iași, Tiberiu Mureșan, 
președintele Academiei 
de științe agricole și 
silvice, Maria Ionescu, 
directorul general al Insti
tutului central de chimie, 
Constantin Arseni, pre
ședintele Academiei de 
științe medicale, Corne- 
liu Rizescu, directorul ge
neral al Institutului cen
tral de cercetări metalur
gice, Jean Moncea, prim- 
secretar al comitetului de 
partid al Centrului uni
versitar București, Co
leta de Sabata, rectorul 
Institutului politehnic Ti
mișoara, Marin Ivașcu, 
directorul general al In
stitutului central de fizi
că, loan Drăgan, rectorul 
Institutului politehnic 
Cluj-Napoca, Lucia Roș
ea, directorul general al 
Institutului central de 
cercetări energetice, Ște
fan Ștefănescu, directo
rul Institutului de istorie 
„Nicolae Iorga“, Nicolae
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Cuvîntarea tovarășei Elena Ceaușescu
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TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România,

de. participanții la plenara Consiliului Național 
al Științei și învățămintului

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Intr-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, de 
înaltă prețuire și profund respect, participanții la ple
nara Consiliului Național al Științei și învățămîntului 
vă adresează, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese sentimente de sti
mă, dragoste și recunoștință pentru inestimabila con
tribuție teoretică și practică, pentru orientarea nouă, 
revoluționară pe care le-ați dat cercetării științifice și 
învățămîntului românesc, pentru neobosita și strălu
cita activitate pusă in slujba edificării grandioasei 
opere de dezvoltare economică și socială a țării, a 
perfecționării organizării și conducerii științifice a so
cietății, a dezvoltării democrației socialiste, a 
cărll bunăstării materiale 
popor.

Puternic mobilizați de 
adoptate de Congresul al 
sarcinile de o excepțională 
trasat tuturor sectoarelor activității economice și socia
le din patria noastră la plenara Comitetului Cen
tral al partidului din octombrie a.c., în cadrul lucrări
lor noastre, am analizat cu înalt spirit de răspundere 
cele mai eficiente căi șl mijloace de creștere a parti
cipării științei și învățămîntului românesc la realizarea 
planurilor de producție și investiții, la soluționarea pro
blemelor din economie, și îndeosebi dirt domeniile 
bazei energetice și de materii prime, ale creșterii ni
velului tehnic și competitivității produselor, ridicării 
productivității muncii, reducerii cheltuielilor de produc
ție, sporirii volumului și eficienței exporturilor. Vă ra
portăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, ur
mare a orientărilor și sprijinului pe care ni le-ați 
acordat în permanență, a puternicei dezvoltări a bazei 
materiale șl perfecționărilor organizatorice pe care 
le-au cunoscut sectoarele noastre de activitate, acțio
năm cu cea mai mare hotărîre șl răspundere pentru 
a îndeplini sarcinile de plan ce ne revin pe anul în 
curs șl pentru a pregăti, în bune condiții, trecerea 
Ia realizarea planului pe anul viitor. Am obținut o 
serie de rezultate bune pe linia perfecționării tehno
logiilor șl realizării de noi produse, cu parametri teh- 
nico-economici superiori, a organizării științifice și mo
dernizării producției, a promovării progresului tehnic 
In întreaga economie. In învățămînt, s-a trecut la ac
tualizarea programelor în școlile de toate profilurile și 
gradele, în concordanță cu noile cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice, cu cerințele actuale ale practicii eco- 
nomico-sociaie, s-a Intensificat preocuparea pentru 
pregătirea în profil larg a tinerilor, pentru policalifi
care, ca șl pentru asigurarea unei reciclări profesio
nale sistematice a tuturor categoriilor de oameni al 
muncii.

In lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, 
mult Iubito șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
plenara a analizat, în mod critic și autocritic, lipsurile 
șl neajunsurile ce mai persistă în activitatea noastră, 
manifestîndu-și hotărirea de a acționa cu fermitate 
pentru lichidarea lor. O atenție deosebită a fost acor
dată adoptării unor măsuri hotărîte pe linia îmbună
tățirii disciplinei in îndeplinirea planului de Introducere 
a progresului tehnic, astfel incit termenele de asimilare 
în fabricație a noilor produse șl tehnologii, de punere 
In funcțiune șl de realizare a parametrilor proiectați 
la obiectivele de Investiții să fie riguros respectate. 
Punînd in centrul întregii noastre activități ridicarea 
continuă a eficienței și rentabilității în toate sectoarele 
productive, noi, cei ce ne desfășurăm activitatea in 
domeniul cercetării științifice și tehnologice, în învă
țămînt, ne angajăm să ne sporim eforturile pentru ca. 
In perioada următoare, să facem să crească tot mal 
mult aportul direct al unităților de cercetare la reali
zarea producției, la promovarea progresului tehnic in

PARTICIPANȚII LA
AL ȘTIINȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

ridi-
și spirituale a întregului

însuflețitoarele programe 
Xlll-lea, de orientările și 
Însemnătate pe care le-ați

Industrie, agricultură și celelalte ramuri ale economiei. 
Vom acționa, totodată, pentru legarea mai strînsă a 
cercetării fundamentale — din matematică, fizică, chi
mie, biologie șl alte domenii — cu cercetarea aplica
tivă, cu obiectivele planurilor de dezvoltare economico- 
socială a patriei, ale Programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Dăm glas, și cu acest prilej, celor mal calde mul
țumiri, sentimentelor de profund respect șl deosebită 
prețuire ale tuturor celor ce își desfășoară activita
tea in domeniul științei și învățămîntului față de to
varășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național al Științei șî Invă- 
țămîntului, eminent om politic șl savant de renume 
mondial, pentru activitatea neobosită pe care o des
fășoară, cu înaltă competență și dăruire revolu
ționară, în direcția orientării întregii noastre munci 
pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții tehnico- 
științifice și noii revoluții agrare în patria noastră, a 
transformării științei și învățămîntului într-o puternică 
forță de producție, în realizarea unei noi calități și 
a unei eficiențe superioare în toate domeniile vieții 
economice și sociale.

Pornind de la analiza, concluziile șl orientările cu
prinse în cuvîntarea rostită de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de la programul concret de muncă pre
figurat în acest important document, ne exprimăm an
gajamentul nostru ferm de a face totul pentru a tâs- 
punde prin fapte de muncă exemplare înaltei în
crederi și sprijinului statornic pe care le acordați 
dezvoltării științei, progresului tehnic și învățămîntu
lui din patria noastră, pentru ca acestea să contribuie 
plenar la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea, 
a mărețului obiectiv de trecere a României, pînă la 
sfîrșitul acestui deceniu, într-o etapă nouă, superioară, 
de țară socialistă mediu dezvoltată.

Profund devotași politicii interne și externe 
dului și statului nostru — politică al cărei 
ctitor sînteți dumneavoastră, mult iubite șî 
tovarășe secretar general — ne angajăm să 
cupețim nici un efort, să facem totul pentru
vitatea de cercetare șl învățămînt să aducă o con
tribuție tot mal însemnată la ridicarea necontenită 
a patriei 
'civilizație.

Toți cei 
științei și 
gîndire și , 
popor, își exprimă cele mai alese simțăminte de pro
fundă stimă, dragoste șl recunoștință față de dum
neavoastră, eminent conducător de partid șl de țară, 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți spre binele, 
propășirea și gloria patriei, pentru afirmarea ei 
demnă, liberă, suverană și independentă.

Călăuziți, în tot ceea ce facem, de îndemnul șl 
exemplul dumneavoastră, aducem un fierbinte oma
giu operei Istorice pe care, cu clarviziune șl fermita
te, cu înalt dinamism revoluționar, o înfăptuiți în 
fruntea partidului și statului, pentru ca România să 
se înalțe continuu, tot mai înfloritoare, pe culmile clv 
vilizației socialiste și comuniste.

Exprimînd hotărirea unanimă a tuturor celor ce Ișl 
desfășoară activitatea pe tărimul științei, învăță
mîntului și culturii, asigurăm partidul, pe dumnea
voastră personal, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că pentru noi nu există Ideal 
mal înalt decît acela de a sluji cu întreaga ființă 
patria și poporul, că vom depune toată capacitatea 
și puterea noastră de muncă pentru a întîmplna 
apropiata Conferință Națională a partidului șl cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Republicii cu noi și 
prestigioase realizări, demne de măreața epocă pe 
care o trăim, de cauza socialismului și comunismului 
pe pămîntul patriei.

a partl- 
strălucit 
stimate 

nu pre- 
ca acti-

pa cela mal înalte culmi de progres și

ce îșl desfășoară activitatea In domeniul 
învățămintului, într-o deplină unitate de 

acțiune revoluționară cu întregul nostru

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL

r
Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național al 

Științei și învățămîntului a ana
lizat activitatea desfășurată In a- 
cest an pentru realizarea prevede
rilor planului în domeniul cerce
tării științifice și al învățămîntu
lui, precum și obiectivele prevăzu
te pentru anul 1988.

Lucrările plenarei au pus în evi
dență necesitatea ca, în cele cîte- 
va săptămîni care au mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, să luăm 
toate măsurile pentru a asigura 
îndeplinirea prevederilor planului 
pe anul în curs și buna pregătire 
a planului pe anul viitor. în lu
mina sarcinilor stabilite de plena
ra din octombrie a Comitetului 
Central al partidului, a orientări
lor și indicațiilor, date cu acest 
prilej de secretarul general al 
partidului, trebuie să asigurăm ca 
cercetarea științifică și învățămîn- 
tul să aducă o contribuție tot mai 
importantă la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid în dome
niul dezvoltării și modernizării 
producției, al desfășurării noii re
voluții tehnico-științifice și noii 
revoluții agrare, al ridicării în
tregii activități economice și so
ciale la un nivel superior de cali
tate și eficientă.

Așa cum s-a subliniat și la re
centa plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, în acest an au 
fost obținute o serie de rezultate 
bune în dezvoltarea economică a 
țării. A continuat să se lărgească 
și să se modernizeze baza tehnico- 
materială. s-au înregistrat noi pro
grese pe linia valorificării superi
oare a materiilor prime și mate
rialelor, au fost realizate noi pro
duse cu caracteristici tehnice și 
economice superioare. Atît în in
dustrie, cit și în agricultură s-au 
obținut producții sporite față de 
cele realizate anul trecut, ceea ce 
a determinat creșterea produsului 
social și a venitului național.

La aceste realizări a contribuit 
nemijlocit și activitatea de cerce
tare științifică. S-a intensificat 
asimilarea de mașini șl utilaje, de 
materiale și produse destinate ex
portului și reducerii unor impor
turi, precum și pentru satisfacerea 
altor cerințe ale economiei națio
nale. Au crescut nivelul tehnic și

calitatea unor produse de bază ale 
industriei. S-a trecut la aplicarea 
programelor de organizare și mo
dernizare, a sporit numărul teh
nologiilor avansate aplicate în 
producție. Se realizează, cu o anu
mită depășire, planul de producție 
înfăptuit cu aportul unităților de 
cercetare.

Trebuie spus însă că, deși s-au 
obținut realizări importante, to
tuși o serie de obiective de cerce
tare, înscrise în planul pe acest 
an, nu au fost realizate și aplica
te în producție, ceea ce a influ
ențat buna desfășurare a activi
tății generale. Faptul că, în unele 
sectoare, planul de producție nu a 
fost îndeplinit în întregime, că 
unele capacități de producție au. 
funcționat sub parametrii. stabi
liți, că într-o serie de ramuri ale- 
economiei naționale eu fost depă
șite consumurile normate de ma
terii prime, combustibil și energie 
se datorează și lipsurilor din ac
tivitatea de cercetare.

De asemenea, cercetarea poartă 
răspunderea și pentru faptul că 
programele de organizare științi
fică și modernizare a producției nu 
au fost realizate în întregime.

Deși s-au obținut multe rezulta
te bune pe linia cercetării științi
fice, în institutele centrale, în uni
tățile de învățămînt, precum și în 
întreprinderi, aceste rezultate n-au 
fost urmărite cu fermitate și ge
neralizate. pe întreaga economie. 
Dacă Comitetul Național pentru 
Știință și Tehnologie ar fi acționat 
cu mai multă exigență pentru a-și 
îndeplini atribuțiile pe care le are 
în această privință, ar fi sporit și 
mai mult eficiența activității de 
cercetare la dezvoltarea și mo
dernizarea producției, la realizarea 
planului și a programelor stabilite.

Trebuie să tragem toate conclu
ziile din activitatea de pînă acum 
și să facem ca cercetarea științifi
că — într-o strînsă colaborare cu 
învățămîntul, cu producția — să-șî 
sporească și mai mult contribuția 
la soluționarea problemelor de 
bază ale realizării sarcinilor eco
nomice, a planurilor de dezvoltare, 
la înfăptuirea programelor de or
ganizare și modernizare a produc
ției.

Stimați tovarăși,
In cadrul plenarei am dezbătut 

și adoptat proiectul planului de 
cercetare științifică și introducere 
a progresului tehnic pe anul 1988 
— ca parte integrantă a planului 
național unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

în pregătirea temeinică și reali
zarea tuturor obiectivelor cuprirfse 
în planul pe 1988 o răspundere 
deosebită revine Comitetului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
și institutelor centrale. Trebuie 
concentrate eforturile, în mod deo
sebit, pe obiectivele și problerrîele 
principale ale realizării planului de 
producție, atît în industrie, cît și 
în agricultură, pe realizarea inte
grală a programelor de organizare 
științifică și modernizare — ca o 
condiție de cea mai mare impor
tanță pentru dezvoltarea intensivă 
a economiei naționale.

După cum este cunoscut, în ca
drul acțiunii de modernizare au 
fost cuprinse 1 600 de întreprin
deri. Prin realizarea obiectivelor 
prevăzute în planurile și progra
mele de modernizare pentru etapa 
I s-au obținut un însemnat spor 
de producție, o creștere a produc
tivității muncii, precum și o anu
mită reducere a cheltuielilor to
tale. Aceste rezultate puteau fi însă 
mult mai bune dacă toate obiecti
vele din aceste planuri de moder
nizare ar fi fost realizate la 
termen.

Trebuie să se treacă la măsuri 
ferme pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă și realizarea inte
grală a tuturor obiectivelor stabi
lite în programele de organizare 
și modernizare a producției.

Comisia Centrală, care răspunde 
de coordonarea și desfășurarea în
tregii acțiuni de modernizare a 
producției și tehnologiilor, trebuie 
să urmărească în permanență mo
dul în care se desfășoară această 
activitate, să asigure realizarea 
tuturor obiectivelor stabilite în 
programele de modernizare, pre
cum și obținerea efectelor econo
mice stabilite. De asemenea, co
misiile de organizare și moderni
zare din ministere, centrale și în
treprinderi, precum și cele din pro
fil teritorial trebuie să acționeze 
cu toată răspunderea, împreună cu

unitățile de cercetare, pentru apli
carea la termenele stabilite a tutu
ror măsurilor din planurile de mo
dernizare, pentru extinderea și ge
neralizarea noilor tehnologii, a 
sistemelor de mecanizare și auto
matizare, pentru organizarea știin
țifică și desfășurarea în cele mai 
bune condiții a producției pe toate 
fluxurile de fabricație.

în toate ramurile economiei na
ționale, cercetarea trebuie să parti
cipe direct la realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor pla
nurilor de producție, să contribuie 
nemijlocit la buna organizare și 
perfecționarea întregii activități 
de realizare a planului pe anul în 
curs și pe întregul cincinal.

Cea mai mare atenție trebuie 
acordată în continuare asigurării 
bazei de materii prime necesare 
economiei naționale. Se cere o pre
ocupare mai susținută pentru des
fășurarea în bune condiții a cerce
tărilor geologice — folosind noi 
tehnici de cercetare geofizică — 
pentru extinderea lucrărilor în noi 
zone și la adîncimi tot mai mari, 
astfel îneît să se atingă și să se de
pășească creșterile de rezerve de 
țiței, gaze, cărbuni, minereuri me
talifere și nemetalifere prevăzute 
în Programul privind valorificarea 
superioară și dezvoltarea bazei de 
materii prime pe perioada 1986— 
1990.

De asemenea, cercetarea știin
țifică trebuie să aducă o con
tribuție mult mai însemnată la 
introducerea în industria minieră 
a unor tehnologii de extracție care 
să asigure valorificarea complexă, 
Cu randamente superioare, a tu
turor zăcămintelor, inclusiv a 
celor cu conținuturi mai scăzute 
de substanțe utile.

Un obiectiv important trebuie 
să-l constituie creșterea factorului 
final de recuperare în exploata
rea țițeiului, care trebuie să ajun
gă, în anul 1988, la cel puțin 42 la 
sută. Totodată, cercetarea trebuie 
să contribuie la sporirea eficien
ței forajului de mare adîncime, 
precum și a extracției hidrocarbu
rilor de pe platforma continentală 
a Mării Negre.

Pe baza concluziilor desprinse 
din recentele analize efectuate de
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0 etapă nouă, superioară în procesul 
de transformare revoluționară 
a societății noastre• • socialiste

Astăzi se împlinesc trei ani 
de la un eveniment de deosebită 
importanță în viața comuniștilor 
români, a întregului nostru popor : 
deschiderea lucrărilor celui de-al 
Xlll-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care a adoptat 
hotărîri de importanță Istorică pen
tru dezvoltarea multilaterală a ță
rii, pentru progresul construcției 
socialiste. Situîndu-se într-o rela
ție de firească continuitate cu cele
lalte forumuri supreme ale comuniș
tilor români, care au urmat Congre
sului al IX-lea, cel de-al Xlll-lea 
Congres a redimensionat strategia 
dezvoltării României, conferindu-i 
caracteristici noi, moderne, adecva
te etapei actuale de edificare a noii 
societăți, exigențelor revoluției teh
nico-științifice contemporane.

Raportul prezentat la Con
gres de către secretarul ge
neral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. a făcut 
nu numai o analiză profundă, 
multilaterală privind prefacerile 
din economie și viața socială, ci, 
totodată, a prefigurat dezvoltarea 
noastră viitoare pină în anul 2000 
— o adevărată strategie de accele
rare a construcției socialiste, de 
racordare mai strînsă a acesteia la 
ritmurile și cerințele progresului 
contemporan. Așa cum se preciza în 
acest excepțional document, pe te
melia trainicelor Înfăptuiri obținu
te, cincinalul 1986—1990 marchează 
trecerea la cea de-a treia etapă a 
traducerii în viață a Programului 
partidului. Obiectivul său funda
mental ÎI constituie continuarea 
fermă a politicii de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a patriei noastre 
spre comunism, trecerea României 
de Ia stadiul de (ară in curs de 
dezvoltare la cel de tară mediu 
dezvoltată.

Ca urmare a transpunerii În via
ță a programelor adoptate de foru
mul comunist, așa cum se sublinia 
in raport, „putem spune că in 1990 
România va intra intr-o nouă

etapă de dezvoltare economico-so- 
cială, va face un nou pas înainte 
pe drumul societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism. întregul nostru po
por va urca noi trepte de civiliza-

Trei ani de la 
Congresul 
al Xlll-lea 
al P. C. R.

ție șl progres, de bunăstare mate
rială și spirituală". Elementul ca
litativ nou al , dezvoltării eco
nomice a țării îl constituie fap
tul că, așa cum preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pînă în anul 
1990 se va încheia, în linii genera
le, reorganizarea intensivă a tutu
ror sectoarelor, ajungîndu-se la un

nivel general al producției indus
triale românești comparabil cu cel 
din țările dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Firește, timpul care a trecut de 
la acest forum este relativ scurt, 
dar suficient pentru a releva im
portantele influențe pe care hotlări- 
rile sale le-a exercitat în întreaga 
noastră viață socială, viabilitatea 
programelor și orientărilor adopta
te. Indiferent de sectorul de activi
tate — industrie sau agricultură, 
învățămînt sau comerț, cercetare 
științifică sau ocrotirea sănătății — 
munca angajată pentru îndepli
nirea sarcinilor constituie o carac
teristică definitorie a vieții econo- 
mico-sociale a țării. Judecind prin 
prisma acestor ani, putem spune că 
documentele Congresului al XIII- 
lea au devenit cauza intregului po
por, călăuzind activitatea de con
strucție socialistă, potențind faptele 
de muncă ale oamenilor, determi- 
nind o puternică efervescență in 
toate sectoarele.

în acest interval de timp s-au re
liefat deosebit de puternic perseve
rența, dinamismul, fermitatea ' cu 
care partidul, secretarul său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
acționează pentru realizarea tutu
ror obiectivelor adoptate de către 
forumul comunist. Momente de re
ferință, cu profund ecou în viața 
tării, au înscris în acest răstimp 
numeroasele vizite de lucru ale 
secretarului general al partidului 
in județele țării, întîlnirile și dis
cuțiile purtate cu specialiști șl ca
dre de conducere, cu colective de 
oameni ai muncii, dezbaterile din 
cadrul plenarelor C.C. al P.C.R.. 
forumurilor democrației socialis
te. consfătuirilor de lucru. Cu- 
vîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu aceste pri
lejuri au dus mai departe, au 
detaliat șl precizat orientările 
Congresului al XIII-Iaa In do
meniul dezvoltării economice, al

(Continuare in pag. a V-a)
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7 CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ-LA BAZA ACTIVITĂȚII? 

PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII REVOLUȚII AGRARE J

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la Com
binatul de utilaj greu din Cluj-Na
poca a analizat cu răspundere și e- 
xigență muncitorească modul in 
care s-a acționat pentru realizarea 
sarcinilor de plan pe perioada scursă 
din acest an, preocupările pentru în
cheierea cu rezultate cît mai bune 
a activității pe întregul an și pre
gătirea producției pe anul 1988. 
Dezbaterile au reliefat faptul că, în 
cel de-al doilea an al actualului cin
cinal, colectivul acestei importante 
citadele a industriei românești a a- 
vut o importantă contribuție la dez
voltarea economiei naționale, in- 
scriindu-ee, prin mașinile, utilajele 
și celelalte produse de înaltă teh
nicitate executate, pe coordonatele 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului privind modernizarea in 
ritm rapid a producției și creșterea 
eficienței economice.

Astfel, s-a subliniat în adunarea 
generală, consiliul oamenilor muncii 
a întreprins un șir de măsuri poli- 
tico-organizatorice și tehnico-econo- 
mlce menite să asigure creșterea 
producției, asimilarea și introduce
rea în ■ fabricație a unor produse cu 
caracteristici tehnice ridicate, calita
tiv superioare, solicitate de econo
mia națională și de piața externă, 
în zece luni din acest an, pro- 
ducția-marfă realizată este cu 5,5 la 
sută mai mare decît in aceeași pe
rioadă a anului trecut. In ce pri
vește exportul, s-a realizat un salt 
important, volumul produselor livra
ta partenerilor externi în acest an 
fiind de două ori mal mare decît 
în 1986. Participanții au relevat, de 
asemenea, faptul că, așa cum a in
dicat secretarul general al partidu
lui, eforturile șl preocupările colec
tivului de muncă de aici au fost o- 
rientate cu prioritate în direcția în
deplinirii sarcinilor de plan la pro
ducția fizică șl îndeosebi la produc
ția destinată exportului, realizin- 
du-se integral utilajele contractate.

prevăzute in programele prioritare 
ale economiei naționale, precum și 
cele înscrise în contractele cu parte
nerii străini.

Deși rezultatele cu care combina
tul a încheiat activitatea de produc
ție pe 10 luni sînt superioare compa
rativ cu anul trecut, adunarea ge
nerală nu s-a împăcat cu faptul că, 
pe ansamblu, colectivul acestei im
portante unități n-a reușit să rea
lizeze prevederile de plan la toți in
dicatorii. Combinatul clujean are la 
ora actuală nerealizări însemnate la 
producția-marfă, la unele sortimen-

ca de conducere, începînd cu unii 
maiștri și șefi de secție. Aceste cauze 
fundamentale au fost amplificate in 
mod nedorit — s-a arătat in aduna
re — și de restanțele mari înregistra
te de o seamă de furnizori de mate
rii prime, materiale și aparatură de 
completare, cum sint Combinatul 
derurgic Galați, care nu a livrat 
la sută din cantitățile prevăzute în 
contractele aferente. întreprinderea de 
țevi „Republica" din București și cea 
similară din Roman, „INOX" Tîr- 
goviște, Combinatul chimic Fă
găraș, întreprinderea de electrozi

si-
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te fizice, la export, la costurile de 
producție totale și la cele materia
le. precum și însemnate stocuri su- 
pranormative la materiale și produ
se finite. Sint neîmpliniri asupra că
rora participanții la dezbateri au in
sistat, pentru a se dezvălui cauze
le care au determinat aceste stări de 
lucruri și pentru a se stabili măsu
rile necesare in scopul recuperării 
restanțelor șl pregătirii în bune con
diții a producției anului viitor.

Nu s-ar fi ajuns în situația ca la 
această adunare să se analizeze cau
zele atîtor neîmpliniri — au arătat 
în cuvintul lor majoritatea particl- 
panților la dezbateri — dacă pe 
parcursul anului s-ar fi manifestat 
mai multă preocupare din partea or
ganelor de conducere colectivă și ca
drelor cu funcții de răspundere pen
tru mai buna pregătire a fabrica
ției și planificarea producției, folo
sirea mai eficientă a capacităților de 
producție și forței de muncă, res
pectarea in totalitate a tehnologiilor 
și prescripțiilor de calitate, gospo
dărirea rațională a mijloacelor ma
teriale și financiare, combaterea cu 
fermitate a manifestărilor de indis
ciplină, a lipsei de exigență in mun-

Tltu, „Victoria“-Călan, întreprinde
rea de panouri Alexandria și alte
le. în rezolvarea acestor probleme 
putea și trebuia să intervină mai 
ferm consiliul oamenilor muncii, 
conducerea centralei industriale și 
Ministerul Industriei de Utilaj Greu, 
care insă n-au făcut-o, iar rezulta
tele s-au văzut.

In cuvintul lor, Mihai Tălpeanu, 
Virgil Donea, Laurențiu Căpușan, 
Pap Jeno, Ioan Pop, Mircea Mu- 
reșan, referindu-se la ceea ce 
trebuie făcut pentru înlăturarea 
neajunsurilor care au dus la 
nerealizarea unor indicatori de 
plan' și mal ales la ceea ce tre
buie întreprins de consiliul oameni
lor muncii, de conducerile fabricilor 
și serviciilor tehnice, de cadrele de 
conducere pentru îmbunătățirea se
rioasă a muncii la toate verigile 
producției, au subliniat necesitatea 
întăririi spiritului de răspundere al 
acestora în rezolvarea sarcinilor. în 
adunare s-a arătat clar că deși pe 
zece luni ponderea produselor noi și 
modernizate reprezintă 50 la sută 
din totalul producției-marfă, acest 
nivel nu corespunde cu sarcinile ce 
i-au revenit colectivului combinatu-

lui în acest an pe linia moderniză
rii produselor. Trebuie să se facă 
mai mult, să fie folosite in măsură 
mai mare forțele combinatului și po
sibilitățile de colaborare cu institu
tele de profil și de invățămînt su
perior pentru înnoirea și moderni
zarea mai rapidă a producției. Sînt 
produse care se mențin în fabrica
ție și care nu mai corespund nive
lului tehnic mondial și ele trebuie 
cit mai grabnic înlocuite. De ase
menea. se mai utilizează unele teh
nologii depășite. S-a cerut ca ingi
nerii, tehnicienii, maiștrii, cei mai 
buni muncitori să fie antrenați in 
mai mare măsură în activitatea de 
creație, pentru soluționarea unor 
probleme de tehnică nouă, pentru 
realizarea tuturor prevederilor din 
programele de modernizare și per
fecționare a organizării muncii.

în 1988, Combinatul de utilaj greu 
Cluj-Napoca trebuie să realizeze o 
creștere cu 6,4 la sută a producției- 
marfă industriale față de 1987. Creș- 

1 teri substanțiale trebuie să se înre
gistreze la o serie de produse fizi
ce — la oțel cu 16,6 la sută, la pie
se turnate din oțel cu 58,7 la sută, 
la piese turnate din fontă, piese for
jate și matrițate, utilaj metalurgic; 
de asemenea, trebuie să se treacă la 
fabricarea unor produse noi, cum sînt 
turbinele energetice, și a utilajelor 
pentru centrale nuclearo-electrice.

Problemele 
anului viitor 
abordate _cu ------ ----,-------------
Acoperirea cu contracte la export, 
intensificarea acțiunilor de ofertare, 
realizarea prototipurilor și trecerea 
la fabricarea noilor produse la pa
rametri calitativi superiori sînt tot 
atîtea probleme pentru a căror so
luționare se impune angajarea fer
mă a consiliului oamenilor muncii, 
a centralei și ministerului de resort.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii"

pregătirii producției 
au fost și ele 

toată răspunderea.

Pe primul plan diversificarea

Planuri realiste, dar mai ales 
perseverența în aplicarea lor

■<

Colectlvul de oameni al muncJil de 
la întreprinderea mecanică Bistrița 
va intra, începînd cu anul 1988, nu 
numai în cel de-al șaselea an de ac
tivitate, ci și în rîndurlle unităților 
din industria județului Bistrița-Nă- 
săud cu o producție în valoare de 
peste un miliard lei. Pe lingă mări
mea în sine a indicatorului produc- 
țle-marfă, această creștere constituie 
un adevărat examen al maturității 
colectivului, cu atit mal mult cu cit 
ponderea instalațiilor de mecanică 
fină și optică sporește substanțial, 
urmînd să atingă aproape 40 la sută 
din producția 'totală a unității, în 
condițiile în care nivelul productivi
tății trebuie să Înregistreze un salt 
apreciabil, iar cheltuielile totale si 
materiale să se reducă substanțial. 
Un alt capitol la care se prevăd im
portante creșteri calitative este cel 
al exportului, ceea 
carea la cote su
perioare a mă
iestriei profesio
nale a Întregului 
personal munci
tor.

In asemenea 
condiții a fost Cît 
se poate de firesc

ce impune rldi-

La întreprinderea 
mecanică Bistrița

r___ ___  ca reprezentanții
oamenilor muncii să dezbată cu pro
fundă seriozitate, în cadrul adunării 
generale, în spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată în acest an, 
precum și măsurile stabilite pentru 
fundamentarea planului pe anul vii
tor. „Șl anul trecut, cind am discu
tat sarcinile pe 1987, ne-au cam spe
riat nivelurile mobilizatoare ale indi
catorilor de plan — a spus maistrul 
Radu Pintea, de la sculărie. Totuși, 
iată că avem posibilitatea să înche
iem anul cu un bilanț pozitiv. Tre
buie să îndrăznim mai mult, să ac
ționăm mai operativ pentru diversi
ficarea fabricației, să punem urgent 
în funcțiune utilajele pe care le-am 
procurat, dar mai cu seamă să gospo
dărim mai bine materiile prime ener- 
go-intenslve pe care le prelucrăm".

O intervenție oportună care a ți
nut seama de faptul că in acest an 
s-au înreglstrăt o serie de refuzuri 
din partea unor beneficiari, ceea ce 
a atras după sine in ultimă instanță 
multe, chiar prea multe ore de re
medieri, care au „încărcat" costurile 
de fabricație. Au fost situații cind 
s-au înregistrat chiar rebuturi mari 
la unele produse sau repere. Dacă 
pagubele au fost recuperate de la cei 
vinovați, timpul direct productiv a 
fost totuși în bună parte pierdut. 
Tocmai de aceea s-a insistat asupra 
întăririi ordinii și disciplinei, asu
pra respectării tehnologiilor de 
fabricație la fiecare loc de muncă. 
Aceasta cu atît mal mult cu cit ni
velul de tehnicitate al producției va 
crește simțitor. „Foarte curînd, a 
spus subinginerul Ladislau Kovacz, 
robotul hidraulic cu 5 grade de li
bertate va intra în dotarea întreprin
derii. Acest fapt ne dă și mai mult

Imbold pentru viitor șl nu e deloc 
exclus ca In profilurile următoare de 
fabricație robotica să ocupe un loc 
central".

Este foarte bine că specialiștii uni
tății vizează domenii de virf ale teh
nicii. Numai că cele 300 de cadre 
tehnico-inginereștl din unitate au 
realizat în 10 luni din acest an doar 
o singură Invenție. Au mai fost im
plementate și extinse tehnologiile de \ 
turnare sub presiune, s-a trecut la 
înlocuirea unor repere din aluminiu 
cu altele din mase plastice, au fost 
reproiectate un mare număr de pro
duse de mecanică fină. Dar aceste 
rezultate sînt departe de disponibili
tățile. pe care le are întregul corp 
tehnico-ingineresc al întreprinderii, 
cotat printre cele mai bine pregătite 
din industria județului Bistrița-Nă- 
săud. în acest sens. Elena Sacacl, 
șeful biroului desfacere, a făcut o 

legătură firească, 
obligatorie chiar, 
între nivelul teh
nic al producției 
și posibilitățile de 
valorificare exis
tente: „La această 
dată nu putem fi 

mulțumiți cu stadiul contractării 
producției pentru 1988. Același lucru 
este valabil și în privința asigurării 
bazei materiale. De aceea trebuie 
urgentată intrarea în fabricație a 
noilor produse de mecanică fină și 
dezvoltată gama sculelor pneumatice. 
Degeaba vom tot susține noi, teore
tic, că întreaga producție de elemen
te hidropneumatice trebuie concen
trată la Bistrița. Vom ajunge la a- 
ceastă situație numai în măsura în 
care vom dovedi că sîntem competi
tivi. Atît în privința fiabilității și 
performanțelor produselor, cit și. în 
domeniul prețurilor de livrare".

Fără să minimalizăm în nici un fel 
celelalte aspecte analizate de ingi
nerii Radu Cocis, șeful secției scu
lărie, Ferencz Gheorghe, șeful sec
ției dispozitive, ștanțe și matrițe, 
maistrul Uie Rus, din cadrul secției 
trefilare, Leon Cherecheș, contabil- 
șef. Radu Munteanu, șef serviciu 
plan-pregătirea-urmărirea producției, 
care au abordat o serie de neajun
suri de ordin subiectiv șl obiectiv ce 
s-au manifestat în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale, în îndepli
nirea programelor de organizare și 
modernizare a fluxurilor de fabrica
ție. în utilizarea tehnicii de calcul și 
ridicarea gradului de calificare a per
sonalului, dezbaterile din adunarea 
generală au pus in evidență cu lim
pezime domeniul prioritar in care 
trebuie acționat, și anume : realiza
rea unei producții diversificate, de 
cea mai bună calitate, in condiții de 
eficiență superioară. O cerință pen
tru înfăptuirea căreia trebuie să se 
acționeze chiar din aceste zile.

întreprinderea de rulmenți grei Ploiești, aspect din secția montaj 
Foto : S. Cristian

De ani In șir, C.A.P. „Tudor Vla
dimirescu", județul Brăila, se situea
ză pe primul loc în județ la produc
țiile agricole. O urmează îndeaproape 
cooperativele agricole Chișcani, Ca- 
zasu ș.a. Dacă aruncăm insă o pri
vire asupra recoltelor obținute de 
cooperativele agricole din întreg ju
dețul, atrag atenția diferențele, care 
ajung la două-trei tone de griu sau 
orz, 20—30 tone de sfeclă de za
hăr sau 7—8 tone porumb la hec
tar, ceea ce face ca realizările me
dii pe ansamblu să nu reflecte po
tențialul real al pămîntului.

Cum au acționat în decursul 
timpului organele de partid și agri
cole județene, comitetele comunale 
de partid și consiliile agroindustriale 
pentru cunoașterea și generalizarea 
elementelor de tehnologie și de or
ganizare care asigură obținerea pro
ducțiilor mari în unitățile fruntașe 7

PROGRAME JUDICIOS ADAP
TATE LA CERINȚELE FIECĂREI 
UNITĂȚI. Una din condițiile care 
stă la baza racordării unei u- 
nități slabe la circuitul activită
ții eficiente este evaluarea realistă 
a posibilităților șl a factorilor de 
producție care generează obținerea 
recoltelor mari în unitățile fruntașe. 
Pornind de la această cerință majo
ră, la alcătuirea programelor do 
redresare a unor cooperative, comi
tetul județean de partid, organele 
agricole județene au avut în vedere 
două considerente. Primul se referă 
la o anumită etapizare a programu
lui, în sensul că în prima fază s-a 
acordat prioritate acelor cooperative 
care dispun de baza materială și, 
ca atare, prin investiții nu prea mari 
se pot înscrie repede printre unitățile 
cu rezultate bune și foarte bune. In 
al doilea rind, s-a ținut seama de 
condițiile specifice din fiecare uni
tate și, pornind de la acestea, a fost 
Încurajată dezvoltarea acelor activi
tăți și sectoare care, la un volum de 
cheltuieli posibil de realizat, asigură 
obținerea unor beneficii mari. In 
această viziune, măsurile cu caracter 
general — reducerea cheltuielilor 
materiale șl creșterea producțiilor — 
au fost aplicate diferențiat nu numai 
la nivelul fiecărei cooperative, ci și 
al fiecărei ferme și sector in parte. 
«Ne-am concentrat atenția spre un 
număr restrins de unități, mal 
precis spre cele din Tichilești, „Scîn-- 
teia“ și „Grivița Roșie" din însură
ței, Ulmu, Bărăganu, Zăvoaia și Vic
toria, tocmai pentru a avea certitu
dinea că vor obține cu siguranță re
zultate bune — ne spune tovarășul 
Radu Becleanu, directorul direcției 
agricole — urmînd ca, treptat, să pro
cedăm la fel și cu celelalte. După 
analizarea amănunțită a situației fie
cărei unități s-au stabilit obiective 
concrete, cu responsabilități și ter
mene precise, pe care le urmărim in 
permanență. Avem în vedere atit fo
losirea la maximum a forțelor și re
surselor proprii ale unităților, cît și 
sprijinul pe care îl dăm noi, evitlnd 
cu desăvirșire măsurile care n-au 
aplicabilitate».

Ce a rezultat din analiza efectuată 
cu patru ani în urmă la C.A.P. 
„Scinteia" — Însurăței ne relatează 
tovarășul Nicoiae Nicoiae, președin
tele cooperativei agricole. „Structura 
culturilor nu corespundea cerințelor 
agrotehnice ; nu era pus la punct, pa 
baze științifice, programul de ferti
lizare a solului, din care cauză, cu 
toate că se administrau cantități 
apreciabile de îngrășăminte chimice, 
efectul acestora nu se regăsea in re
colte ; retribuirea cooperatorilor în 
acord global nu se făcea diferențiat, 
în raport de muncă și rezultate. Sla
ba preocupare pentru reducerea chel
tuielilor 
gojinile 
lor erau 
județul 
procurau
Mare a Brăilei. Iată doar citeva lip
suri ce puteau fi înlăturate fără e- 
forturi materiale suplimentare, dind 
dovadă doar de mai mult spirit gos
podăresc".

Prpgramul, avlnd ca punct de ple
care' tocmai eliminarea greșelilor de 
care ni s-a vorbit, a dat răspuns unei 
întrebări care, nu o dată, a fost pusă 
în adunările generale : „de ce alții 
care au aceleași condiții adună cite 
un vagon, ba chiar și două de po
rumb la hectar, iar noi abia um
plem două căruțe 7“ In consecință 
s-a trecut la cartarea agrochimlcă 
și, pe această bază, s-au administrat 
lngrășămintele, se aplică cu exacti
tate asolamentul, au fost moderni-

mergea pînă acolo încit ro- 
pentru protecția răsadnițe- 
cumpărate de la unități din 
Mureș care, culmea. își 
materia primă din Insula

rate grajdurile, retribuția se face 
după rezultatele obținute etc. Mica 
industrie, care are tradiție în zonă, 
a luat amploare. Din atelierele uni
tății aii început să iasă căruțe, se 
produc împletituri, coșuri, mături 
(materie primă fiind din belșug), s-a 
înființat o brutărie ș.a. Activități 
deloc neglijabile, întrucît venitul ce 
se va obține din acest sector va de
păși 4 milioane lei. Urmarea a fost 
că in trei ani producțiile au fost du
blate, iar pierderile au fost reduse 
substanțial, existind condiții ca în 
anul viitor să se treacă la beneficii.

Deci s-a putut. „Pentru că — reia 
discuția președintele unității — am 
Învățat mult de la alții. Sînt pre
ședinte al acestei cooperative din 
1984. A trebuit să Învățăm, să dezră
dăcinăm deprinderi păgubitoare. 
Ne-a fost de mare folos experiența 
cooperatorilor de la -Tudor Vladimi- 
rescu» în organizarea activității. Am 
fost la schimburi de experiență — la 
Chlșcani, în județul nostru, șl la 
Bucov in Prahova — șl am venit În
cărcat de idei In ce privește valori
ficarea resurselor locale, munca cu 
oamenii".

Cazul prezentat nu este unic. Așa 
s-a procedat in multe alte unități. 
Drept urmare, pe plan județean *s-a 
produs un reviriment care merită 
consemnat. Cu toate condițiile mal 
puțin favorabile din acest an, numă
rul unităților care obțin beneficii a 
crescut, Iar In toate celelalte pierde
rile s-au redus considerabil.

SERIOZITATEA CU CARE SE 
TRANSMITE SI SE PREIA EXPE
RIENȚA. în cursul documentării 
noastre am auzit adesea vorbin- 
du-se că. chipurile, cei ce obțin 
producții mari beneficiază de con
diții speciale. „I-a ajutat natura. 
O ploaie venită la timp e aur curat". 
„Pămîntul lor e ca untul, numai să 
scapi o sămînță și gata răsare plan
ta" — se spune. Sînt, într-adevăr, 
elemente care, In mod obiectiv, in
fluențează pozitiv nivelul recoltei. 
Ceea ce 1 se cere Insă unui agronom 
este să realizeze cu resursele de care 
dispune (nu întotdeauna ideale), în 
condițiile anului respectiv, producții 
■constant ridicate. Cum 7 Inginerul- 

- șef al C.A.P.: „Tudor Vladimirescu", 
Viorel Popescu, de douăzeci de ani 
în această ,unitațe, des,chide larg por
țile răSpindirii experienței.

— Din partea noastră, oricine vrea 
.șă vadă cum lucrăm e bine Venit. Dar 
dacă intenționează cu adevărat să fie 
în ciștig, totul e să Înțeleagă bine 
esența, adică ce-nseamnă de fapt . 
preluarea unor experiențe bune. Iar 
preluarea experienței trebuie făcută 
creator. Doar e știut că ce e bun în- 
tr-un loc sau la un moment dat poate 
fi rău în altul. N-aș vrea să intru in 
detalii tehnice, dar multe situații de
monstrează că e mult mai folositor 
dacă „prinzi" o idee bună și reușești 
s-o aplici. Aici pionul principal este 
specialistul. Scopul schimburilor de 
experiență este tocmai de a-1 sensi
biliza, de a-1 face să gîndească crea
tor. Dacă cineva vedea în primăvară 
cum pregăteam terenul pentru însă- 
mînțarea porumbului, sigur ar fi zis 
că n-are ce învăța de la noi. Și 
totuși avea. Am lucrat superficial, 
la mică adîncime pentru a nu pierde 
bruma de apă din sol. Pe alte su
prafețe unde pinza freatică e sus, 
am procedat altfel.

In al doilea rind, se cere sinceri
tate. orice tendință de formalism 
fiind exclusă. Prezentînd o „vitrină" 
și nu datele reale, ocolind greutățile, 
am face un deserviciu acestei impor
tante acțiuni care este răspindirea 
experienței. Nu trebuie să faci lu
crări ca „la carte" de dragul frumo
sului, sau ca să respecți o rețetă, ci 
adevărata artă a. specialistului este 
să găsească cea mai bună soluție pen
tru sola și momentul respectiv. Ex
periența se preia în timp. Cei ce au 
obținut rezultate bune nu s-au mul
țumit cu o vizită la cîmp și o de
monstrație In fața unor panouri. Co
municarea trebuie să fie continuă. 
Mulți revin la anumite intervale să 
vadă cimpul, să ,ne consulte. Și cred 
că este lucrul cel mai bun.

O CONDIȚIE A REDRESĂRII — 
TRECEREA DE LA VORBE LA 
FAPTE. Pîrghiile prin care se ac
ționează în vederea rentabilizării 
unităților agricole sînt multiple, 
eficiența lor fiind demonstrată 
in mare măsură de experiența ce
lor cu producții mari. Ar mal ră- 
mîne doar ca specialiștii din unită
țile slabe să „treacă drumul" și să 
se convingă „pe viu" că dacă vor

proceda așa, lucrurile se vor îndrep
ta. Unii au făcut-o. Alții însă, în 
loc să pășească hotărît pe drumul re
dresării, bat pasul pe loc.

C.A.P. Unirea are pămînturl fer
tile, amenajate pentru irigat și în ge
neral dispune de condiții de desfă
șurare a unei activități rentabile. Cu 
ce s-a prezentat consiliul de condu
cere în fața recentei adunări gene
rale a cooperatorilor 7 Cu nereali
zarea producțiilor planificate la une
le culturi, cu menținerea pierderi
lor la un nivel ridicat, cu promi
siuni neonorate șl din nou aminate, 
înaintea începerii adunării, am avut 
o discuție cu inginerul-șef al Coope
rativei, Cezar Dediu, tocmai pe a- 
ceastă temă. „Datorită aplicării ce
lor șapte măsuri cuprinse in progra
mul de redresare — ne spunea el — 
situația economico-financiară a uni
tății noastre s-a îmbunătățit. Pă
rerea mea este că, mai ales în ul
timii ani, cheltuielile mari cu lucră
rile mecanice fac să Înregistrăm 
pierderi. Mă gîndesc că dacă am face 
arături bune, cu plugul în agregat cu 
grapa stelată, am putea renunța îna
inte de semănat la o lucrare cu dis
cul. Eliminarea unui discuit pe în
treaga suprafață ar însemna o eco
nomie anuală de peste 200 000 lei. 
Am procedat așa In toamna aceasta 
doar pe suprafețele unde vom culti
va sfeclă". De ce nu s-a făcut mai de 
mult pasul de la „ne-am gîndit" la 
„am făcut" 7 Ce rost mai au calcu
lele dacă măsurile nu se pun în prac
tică 7 Iată și un alt exemplu. „Dacă 
cultivam pajiștea și scoteam anima
lele la pășunat, nu le mai furajam 
la iesle". Cit a costat acest „dacă", 
nu mai este cazul să calculăm. Cert 
este că s-au făcut cheltuieli, la care 
se putea renunța, cu recoltarea șl 
transportul furajelor la iesle.'nemai- 
vorbind de starea fizică a animalelor ' 
care, dacă ar fi beneficiat de soare 
fi aer, ar fi fost mult mai bună.

Sint oare de vină, In cele două 
•ituații mai sus arătate, mecani
zarea sau alțl factori 7 Firește că nu. 
Raporturile dintre cooperativa agri
colă și secția de mecanizare sînt cla
re : prima stabilește ce lucrări, cine, 
cind și cum să Ie facă, iar cea de-ă 
doua le executâ întoomai. Dacă cct •• 
care comandă nu se gîndește că tre
buie să deschidă pupgâ,. vjna nu e a 
'executantului. 1 ,r

C.A.P. Unirea ate terenurile alătu
rate de cele ale unei unități bine
cunoscute pentru producțiile ridica
te obținute an de ân — I.A.S. Ur- 
leasca. Ce ați învățat din experiența 
vecinilor 7 — l-am întrebat pe ingi
nerul-șef al C.A.P. Unirea. Răspun
sul nu lasă loc la comentarii. In loc 
să. analizeze obiectiv cauzele, por
nind de la propriile lipsuri, de la ce 
trebuia să facă și n-a făcut, a ales ca
lea cea mai comodă : „Au multe în
grășăminte". Nu discutăm acest as
pect care, fără îndoială, influențează 
nivelul recoltelor. S-ar putea ca așa 
să stea lucrurile, și direcția agricolă 
județeană poartă răspunderea pentru 
modul în care s-au distribuit îngră- 
șămintele. Vom adăuga Insă un alt 
aspect care nu depinde de direcția 
agricolă și din care rezultă care 
este principala cauză. Rîndurile lipsă 
din unele parcele de griu, arătura 
neuniformă, cui se datoresc 7 Nu 
este tîrziu ca locul justificărilor 
căutate in stingă și în dreapta să-l 
ia analiza la obiect, urmată de mă
suri care să fie aplicate efectiv, iar 
pentru aceasta o privire' în 
vecinilor urmată de fapte ar 
un real folos.

Am punctat foarte sumar 
preocupări din problematica 
largă de altfel șl deloc simplă 
tine de cunoașterea și extinderea 
metodelor agrotehnice șl organizato
rice care constituie în fapt esența 
experienței înaintate din unitățile 
agricole fruntașe. Spunem probleme 
deloc simple, dar nici atît de com
plicate cum lasă unii să se înțeleagă. 
Pentru că, dincolo de dificultatea pe 
care o presupune această acțiune, 
în cazul de față trebuie avut în ve
dere mai ales faptul că, lntr-o zonă 
agricolă atit de fertilă, problemele 
ridicării randamentelor, ale crește
rii eficienței economice țin mai ales 
de spiritul gospodăresc și de acțiu
nea celor aflați la conducerea unită
ților agricole, ale fiecărui membru 
cooperator. Iar după cum rezultă și 
din analiza de față, nu întotdeauna 
cel datori acționează pentru a ridica 
acest spirit la nivelul exigențelor 
actuale.

lucian CIUBOTARII 
Candlano PRICEPUTU
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SATU MARE

Gheorghe CRIȘAN
corespondentul „Scinteii

HARGHITA : Eficiență sporită prin aplicarea 
programelor de modernizare

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale jude
țului Harghita sînt hotărîte să în- 
timpine Conferința Națională a 
partidului cu noi șl semnificative 
succese în producție. Ne vom re
feri la cele mai recente și care au 
la bază preocupările pentru conti
nua înnoire și modernizare a pro
ceselor tehnologice, a producției. 
Astfel, in perioada lulie-octombrle. 
In întreprinderile tudețulul s-au

aplicat 227 măsuri din programele 
de organizare și modernizare, a că
ror eficiență economică se expri
mă printr-un spor al producției- 
marfă în valoare de peste 77 mi
lioane lei. din care 20 milioane lei 
producție pentru export, reduce
rea cheltuielilor totale cu 24 mili
oane lei, din care 20 milioane lei 
reprezintă cheltuieli materiale. 
(Nicoiae Șandru).

REALIZĂRI ÎN ÎNTRECERE
In fabricație, o nouă și modernă locomotivă de mină

La întreprinderea de 
utilaj minier Satu 
Mare a intrat în fa
bricația de serie unul 
din cele mai moderne 
produse realizate aici 
în ultimul timp, și a- 
nume locomotiva 
mină tiristorizată, 
acumulatori, de 4 
ne, LTA-4 N.

Ce caracteristici 
noul produs și de ce 
este atît de așteptat 
și solicitat de mineri 7 
Inginerul Radu Năva
lă, de la serviciul da 
pregătire tehnică a 
fabricației, ne-a spus: 
„Pe scurt, cartea da 
vizită a noii locomoti
ve se poate prezenta 
astfel : a preluat și 
Întrunește toate ca
racteristicile superioa-

de 
cu 
to-

are

re ale altor locomoti
ve fabricate pînă acum 
la noi ; are fiabilitate 
ridicată ; dezvoltă o 
viteză de 7.4 km pe 
oră și are o forță ma
ximă de tracțiune la 
cirlig de 13 KN. Și 
încă două caracteris
tici deosebite. Una 
conferită de capacita
tea de a-și optimiza 
automat regimul de 
funcționare, in raport 
de condițiile din sub
teran (pante, șocuri), 
cealaltă, de posibilita
tea efectuării operați
ilor de sudură în sub
teran, datorită dotării 
locomotivei cu redre
sor propriu, nemaifi- 
ind necesară deplasa
rea sistemelor clasice 
de sudură".

Autorii acestei reali
zări de prestigiu ? 
Frații Iosif și Mihai 
Gdrbe, ingineri pro- 
iectanțl la CEPROM
— semnatarii proiec
tului, subinginerul 
Francisc Penzeș și e- 
chipa lui Antoniu Sa- 
bău, realizatorii pro
totipului, în ca
drul atelierului de la 
CEPROM, maistrul A- 
lexandru Pândi și e- 
chipa lui Gheorghe 
Olah de la întreprin
derea de utilaj minier
— autorii seriei zero 
și, în curs, a celor 
lansate acum în fabri
cația de mare serie. 
Primii beneficiari — 
întreprinderile minie
re din Maramureș. 
(Octav Grumeza).

GIURGIU

Sporuri de producție 

prin creșterea 
productivității muncii

județ au anunțat realizarea sarci
nilor de plan la producția-marfă 
industrială pe întregul an, creînd 
astfel condițiile tehnico-materiale 
pentru ca pînă la finele lui 1987 
să se obțină suplimentar o gamă 
diversă de produse fizice în valoa
re de 350 milioane lei. (Ion Manea).

Traducînd neabătut în viață pro
priile programe privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, colectivele din Industria 
județului Giurgiu au reușit ca în 
cinstea Conferinței Naționale a 
partidului să obțină, peste preve
derile planului la zi. Importante 
cantități de produse fizice, cum ar 
fi : 704 000 metri cubi gaze asocia
te utilizabile, 924 tone utilaje pen
tru industria metalurgică, 222 tone 
utilaje necesare in Industria mi
nieră, confecții In valoare de peste 
3 milioane Iei, produse de carieră 
șl balastieră și altele. De mențio
nat că 9 unități economice din

BACĂU

Contractele la export — 

onorate integral
Realizarea producției pentru ex

port și onorarea la termen a fiecă
rui contract în parte constituie un 
obiectiv prioritar al tuturor colec
tivelor de muncă din întreprinde
rile industriale alp județului, Ba
cău. Ca urmare a înnoirii, mo
dernizării și ridicării nivelului ca
litativ al producției, adaptării ope
rative la cerințele partenerilor de

peste hotare și urmăririi zilnice a 
formării și expedierii loturilor do 
mărfuri, colectivele de muncă din 
13 unități economice băcăuane 
și-au onorat In întregime contrac
tele pentru perioada care a trecut 
de Ia începutul anului, livrînd su
plimentar partenerilor externi pro
duse in valoare de aproape 14 mi
lioane lei. Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate la. întreprin
derea mecanică și întreprinderea 
forestieră de exploatare și trans
port din Bacău, Combinatul petro
chimic Borzești. Prin aplicarea pro
gramelor speciale întocmite în 
lumina orientărilor și indicațiilor 
date de tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
la recenta plenară a, C.Ci al P.C.R., 
în toate unitățile care au sarcini 
de export ritmul de lucru a crescut, 
obținîndu-se cantități spdrite de 
mărfuri in scopul recuperării 
restanțelor înregistrate' In prima - 
parte a anului și îndeplinirii exem
plare a sarcinilor de plan. (Gheor
ghe Baltă).
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conducerea partidului, va trebui să 
se acționeze cu mai multă fermi
tate pentru eliminarea neajunsu
rilor manifestate in sectorul ener
getic, pentru o participare mai 
directă și permanentă a cercetării 
științifice și tehnice la îndeplini
rea programelor stabilite, în vede
rea îmbunătățirii radicale a mun
cii în acest domeniu. în mod deo
sebit, se impun măsuri hotărîte 
pentru creșterea siguranței în 
funcționarea echipamentelor din 
centralele electrice, în special din 
termocentralele pe cărbune, astfel 
încît toate agregatele energetice să 
producă la capacitatea stabilită. 
Trebuie, de asemenea, să se acțio
neze mai hotărît pentru respecta
rea normelor aprobate de funcțio
nare a centralelor, pentru reduce
rea consumurilor proprii, precum 
și pentru eliminarea pierderilor 
din rețelele electrice. Activitatea 
de cercetare trebuie să contribuie 
mai eficient la realizarea capaci
tăților energetice pe cărbune, a 
hidrocentralelor și centralelor nu- 
clearo-electrice, să asigure pune
rea în funcțiune la termen a 
noilor obiective.

în același timp, este necesar să 
se urmărească îndeplinirea inte
grală a programului privind sur
sele noi și recuperabile de ener
gie și să se extindă domeniile de 
utilizare a acestora. Să se inten
sifice cercetările în domeniul ener
giei solare, al biogazului, energiei 
vîntului și geotermale, al resurse
lor energetice refolosibile, care vor 
trebui să contribuie cu peste 9 
milioane tone combustibil conven
țional în balanța energetică pe 
anul 1988.

în industria prelucrătoare, un 
obiectiv de primă importanță al 
activității de cercetare științifică 
trebuie să-l constituie moderniza
rea mal accentuată a produselor . 
și tehnologiilor. în acest scop se 
impune intensificarea activității 
de înnoire a produselor din fabri
cația curentă, aducerea lor la pa
rametri tehnico-economici compe- 
dtlvl, la nivelul celor mai bune 
realizări pe plan mondial. Cerce
tarea științifică și tehnologică tre
buie să asigure realizarea de ma
șini și utilaje cu o greutate redusă, 
consumuri de metal mai mici, 
rezistență șl fiabilitate superioare 
în exploatare, corespunzător celor 
mai înalte exigențe ale tehnicii 
moderne. Cercetarea trebuie să 
contribuie activ la realizarea în 
cele mal bune condiții a Pro
gramului special de ridicare a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor.

în domeniul metalurgiei, cerce
tarea trebuie să contribuie la per
fecționarea proceselor tehnologice, 
la asimilarea și realizarea de noi 
mărci de oțeluri și alte materiala 
— cum sînt oțelurile speciale, alia
jele cu proprietăți deosebite, me
canice și fizico-chimice.

în același timp, este necesar să 
sporească contribuția cercetării la 
extinderea fabricației produselor 
siderurgice cu grad înalt de prelu
crare, la asimilarea de noi sorti

mente de laminate și țevi necesare 
energeticii nucleare, precum și in
dustriei aviatice și altor ramuri de 
vîrf.

Un accent deosebit trebuie să 
se pună pe modernizarea tehno
logiilor, care să asigure realizarea 
unui coeficient de scoatere a me
talului de peste 90 la sută.

Un obiectiv esențial trebuie să-l 
constituie fundamentarea și apli
carea soluțiilor tehnice necesare 
pentru reducerea consumurilor de 
cocs și energie, încadrarea în nor
mele stabilite, respectarea tehno
logiilor în exploatare și valorifi
carea tuturor resurselor secundare.

în industria chimică și petrochi
mică, activitatea de cercetare tre
buie să contribuie la promovarea 
soluțiilor tehnice care permit valo
rificarea superioară a țițeiului prin 
asigurarea unui procent de produse 
albe de 67 la sută, precum și a 
gazelor naturale, a sării, a metale
lor neferoase și a altor materii 
prime. în mod deosebit se impune 
să se acționeze pentru dezvoltarea 
chimiei fine și de mic tonaj, pen- 
tru asimilarea sortimentelor spe
ciale de elastomeri, polimeri, fibre 
și fire sintetice, mase plastice, hîr- 
tie și cartoane tehnice, materiale 
extrapure și semiconductoare, pen
tru extinderea și diversificarea 
producției de coloranți, cataliza
tori, materiale auxiliare, medica
mente, produse cosmetice și altele. 
Un accent deosebit trebuie să se 
pună pe înnoirea tehnologiilor mari 
consumatoare de energie și mate
rii prime, pe reducerea cheltuieli
lor de producție, pe realizarea de 
produse cu calități superioare, 
competitive cu cele existente pe 
plan mondial.

în anul 1988, Industria de utilaj 
greu și constructoare de mașini 
trebuie să atingă un grad de în
noire a producției de peste 60 la 
sută, iar industria electronică și 
electrotehnică de 67 la sută. Creș
terea indicelului de utilizare a me
talului feros trebuie să ajungă, în 
1988, la 92,5 la sută. Aceasta im
pune o preocupare susținută din 
partea cercetării pentru realizarea 
integrală a programului de asimi
lări și modernizări, asigurîndu-se, 
pe această bază, ridicarea nivelului 
de tehnicitate al producției de uti
laje și instalații tehnologice, de 
mașini-unelte, motoare, componen
te electronice, mijloace de auto
matizare, de aparatură de măsură 
și control.

în domeniul fizicii șl energiei 
nucleare trebuie să se asigure dez
voltarea celor mat no! aplicații ale 
fizicii în sectoarele de vîrf ale 
economiei naționale, prin adînclrea 
cercetărilor în domeniul neutroni
lor rapizi, realizarea de noi teh
nici pentru obținerea de mate
riale cu proprietăți speciale, de 
laseri, materiale sintetice mono- 
cristale, superconductoare și alte 
asemenea materiale. în acest scop, 
trebuie create colective speciale, 
interdisciplinare, in cadrul cărora 
să se asigure o cooperare cit mai 
strînsă, care să ducă la realizarea 
tuturor obiectivelor stabilite.

în domeniul industrializării lem
nului, cercetarea trebuie să contri

buie activ la reducerea consumu
rilor specifice, la ridicarea nive
lului calitativ și la îmbunătățirea 
finisajelor produselor, la valorifi
carea superioară, cu eficiență ridi
cată, a masei lemnoase.

De asemenea, în industria ușoară, 
cercetarea trebuie să aducă o con
tribuție activă la creșterea produc
tivității, reducerea consumurilor și 
ridicarea calității produselor, la 
modernizarea proceselor și tehno
logiilor de fabricație, la valorifica
rea superioară a materiilor prime 
și materialelor.

Cercetarea trebuie, de asemenea, 
să contribuie nemijlocit la îmbu
nătățirea activității în industria 
alimentară, la valorificarea mai 
bună a materiilor prime, prin rea
lizarea unei' largi game de sorti
mente ele produse alimentare, cu 
calități nutritive superioare, cores
punzătoare cerințelor unei alimen
tații științifice, raționale.

în toate ramurile economiei na
ționale, cercetarea științifică și 
tehnică trebuie să asigure genera
lizarea și aplicarea largă a solu
țiilor tehnice și tehnologiilor noi, 
avansate, care duc la obținerea 
unor indicatori tehnico-economici 
superiori, la o eficiență ridicată.

Unitățile de cercetare și proiec
tare trebuie să participe nemijlo
cit la normarea tehnică a consu
murilor materiale și energetice, la 
asigurarea — împreună cu centra
lele și întreprinderile — a tuturor 
condițiilor pentru încadrarea în 
nivelurile aprobate prin Progra
mul de normare pentru anul 1988, 
pentru reducerea în continuare a 
consumurilor de materii prime și 
energie. Pentru realizarea norme
lor din program, unitățile de cer
cetare și proiectare vor trebui să 
urmărească permanent modul cum 
se aplică normele stabilite.

Sarcini importante revin, de 
asemenea, activității de standar
dizare și tipizare, care trebuie să 
se desfășoare pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii moderne și po
trivit noilor cerințe ale economiei 
naționale. îndeosebi se impune să 
fie analizate nomenclatoarele măr
cilor de oțeluri, în vederea redu
cerii consumului de elemente de 
aliere, să se asigure tipizarea a noi 
grupe de produse — inclusiv com
ponente și subansamble. De ase
menea, trebuie să se asigure sta
bilirea riguroasă a domeniilor de 
utilizare a materiilor prime și ma
terialelor. Așa cum prevede Pro
gramul de ridicare a nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
activitatea de standardizare tre
buie să urmărească realizarea pro
duselor la nivelul celor mal înalte 
exigențe ale progresului tehnolo
gic contemporan, reducerea costu
rilor și creșterea eficienței econo
mice.

Unităților de cercetare le revine 
obligația de a-și spori aportul Ia 
înfăptuirea programului de valo-’ 
rificare a materialelor recuperabi
le și refolosibile. Trebuie luate, în 
toate întreprinderile, măsuri hotă
rîte care să ducă la utilizarea 
mult mai largă, în scopuri produc
tive, a acestor resurse. Este pe 
deplin posibil — și trebuie să fa

cem în așa fel încît, în toate do
meniile de activitate, să asigurăm 
realizarea în bune condiții a pro
gramului de recuperări, precum și 
a programului de recondiționare și 
refolosire a pieselor de schimb și 
subansamblelor.

în domeniul agriculturii, cerce
tarea științifică trebuie să contri
buie într-o mai mare măsură la 
înfăptuirea obiectivelor noii revo
luții agrare, la obținerea unor pro- 

"ducții agricole ridicate, sigure și 
stabile, indiferent de variațiile fac
torilor climatici. Este necesar să 
se intensifice activitatea de creare 
a noi soiuri de plante, mai pro
ductive și mai rezistente, a noi 
rase de animale. Cercetarea agro
tehnică trebuie să participe ne
mijlocit la elaborarea și aplicarea 
soluțiilor pentru recuperarea unor 
terenuri neproductive și redarea 
lor în circuitul agricol, pentru 
realizarea programului de irigații 
și alte amenajări funciare, pentru 
zonarea optimă â producției și 
mecanizarea complexă a lucră
rilor.

Sînt necesare măsuri mai ferme 
privind îmbunătățirea activității 
de cercetare și proiectare în do
meniul investițiilor, urmărindu-se 
scurtarea termenelor de elaborare 
a documentațiilor, reducerea con
sumului de materiale și energie, 
creșterea gradului de tipizare și 
mecanizare a lucrărilor. Cerceta
rea și proiectarea au un rol hotă- 
rîtor în stabilirea fermă și fun
damentată a domeniilor de folo
sință a diferitelor soluții construc
tive și tehnologii de execuție, în 
proiectarea optimă a fluxurilor de 
producție, în reducerea generală a 
costurilor de investiții. în această 
direcție, institutele de cercetare și 
proiectare trebuie să acționeze cu 
mai multă hotărîre și să se înca
dreze în programele stabilite.

Cercetarea fundamentală în ma
tematică, fizică, chimie, biologie și 
alte domenii trebuie să se desfă
șoare în strînsă legătură cu cerce
tarea aplicativă, deschizînd noi 
orizonturi și participînd activ și 
nemijlocit la soluționarea proble
melor . actuale și de perspectivă 
ale dezvoltării economico-sociale a 
țării. Numai îmbinînd strîns cer
cetarea fundamentală cu cea apli
cativă, știința românească își va 
putea îndeplini cu cinste înalta sa 
misiune în promovarea progresu
lui tehnic modern în întreaga eco
nomie. sporindu-ș.i, totodată, con
tribuția la îmbogățirea tezaurului 
cunoașterii universale.

în vederea soluționării eficiente 
șl operative a marilor probleme 
tehnice și economice pe care le 
ridică revoluția tehnico-științifică 
modernă, Comitetul Național pen
tru Știință și Tehnologie, institu
tele centrale, toate unitățile de cer
cetare trebuie să asigure — prin- 
tr-o colaborare mai strînsă cu cen
tralele și întreprinderile — crearea 
de colective complexe de specia
liști din cercetare, proiectare, învă- 
țămînt. și producție, care să elabo
reze soluțiile cele mai corespunză
toare și să asigure ca noile reali
zări ale științei și tehnicii să fie 
cît mai rapid valorificate tn eco
nomia națională.

Cercetarea va trebui să partici
pe în continuare, în mod activ, la 
cooperarea tehnico-științifică in
ternațională, la realizarea Progra
mului complex al progresului teh- 
nico-științific al țărilor membre 
ale C.A.E.R., a altor programe de 
colaborare internațională. Avem 
încheiate acorduri de colaborare 
tehnico-științifică cu un mare nu
măr de țări socialiste, cu țări în 
curs de dezvoltare, precum și cu 
state capitaliste dezvoltate.

Comitetul Național pentru Știin
ță și Tehnologie, institutele cen
trale, unitățile de cercetare vor 
trebui să contribuie efectiv la’rea- 
lizarea în bune condiții a acestor 
acorduri, să urmărească ca aceas
tă activitate să-și - sporească con
tribuția la dezvoltarea bazei da 
materii prime și energie și la crea
rea de noi materiale și tehnologii, 
la ridicarea generală a parametri
lor tehnico-calitativi ai produ
selor.

Cercetarea științifică și tehnică 
din țara noastră, mobilizîndu-și 
larg forțele și acționînd în spirit 
revoluționar, concentrîndu-și per
manent eforturile pe obiectivele de 
bază, hotărîtoare, din programele 
de cercetare și modernizare, își va 
spori necontenit contribuția la în
deplinirea în bune condiții a pre
vederilor planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului, a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Stimați tovarăși,
Acționînd pentru înfăptuirea 

sarcinilor prevăzute în Programul 
de asigurare a forței de muncă și 
perfecționare a pregătirii cadrelor, 
învățămîntul a adus și aduce o 
contribuție însemnată în această 
direcție. în anul școlar 1986—1987, 
învățămîntul a pregătit pentru 
economia națională un număr de 
280 mii muncitori și specialiști și 
a contribuit, totodată, la perfec
ționarea pregătirii forței de muncă 
din toate domeniile de activitate.

în prezent, principalul obiectiv 
care trebuie să stea în fața învăță- 
mîntulul trebuie să fie ridicarea 
calității pregătirii forței de muncă 
la nivelul cerut de tehnica mo
dernă. Pentru realizarea acestui 
obiectiv, va trebui să se pună, în 
permanență, un accent deosebit pe 
îmbunătățirea, în continuare, a 
programelor de învățămînt, a 
cursurilor și manualelor, prin in
cluderea, alături de cunoștințele 
de bază,’a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne, asi- 
gurîndu-se astfel o bună pregătire 
teoretică și practică a tinerilor și 
un orizont profesional și de cul- 
-tură generală tot mai larg — ceea 
ce va asigura integrarea lor efi
cientă, cu bune rezultate, în pro
ducție, în viața economico-socială.

Ritmul înalt al înnoirii produse
lor și tehnologiilor, modernizarea 
echipamentelor, instalațiilor și ca
pacităților de producție, creșterea 
complexității tehnice a mijloacelor 

de producție în general — toate 
acestea solicită forță de muncă cu 
un grad ridicat de cultură tehnico- 
științifică și o temeinică pregătire 
în specialitate. Economia națională 
are nevoie de muncitori, tehnicieni, 
specialiști de cea mai înaltă cali
ficare, capabili să stăpînească și să 
dezvolte tehnica modernă, în toate 
domeniile de activitate, să se poată 
adapta cu ușurință unor schimbări 
rapide de profil, să acționeze cu 
egală pricepere în mai multe me
serii. în aceste condiții, crește pu
ternic importanța policalificării, 
precum și a reciclării permanente 
a tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii.

îmbunătățirea continuă a pregă
tirii forței de muncă trebuie să se 
facă prin integrarea tot mai strîn
să a învățămîntului cu cercetarea 
și producția. S-au obținut multe 
realizări în această direcție, dar 
este nevoie să se acționeze și mai 
hotărît, să fie valorificate la 
maximum condițiile create, să se 
aplice modalități tot mai eficiente 
pentru realizarea integrării învă
țămîntului cu cercetarea și pro
ducția.

Problema Instruirii practice, a 
formării unor absolvenți care să 
se integreze cu rezultate bune în 
producție trebuie să stea perma
nent în atenția învățămîntului. în 
această privință, este necesar să se 
realizeze o conlucrare cît mai 
strînsă a Ministerului Educației și 
învățămîntului cu celelalte minis
tere, care, în calitate de beneficia
re, sînt direct interesate în pregă
tirea temeinică, de specialitate, a 
absolvenților.

în domeniul cercetării științifice, 
trebuie să se pună un accent deo
sebit pe orientarea tematicii de 
cercetare din programul unic de 
cercetare științifică, astfel încît ac
tivitatea științifică din învățămînt 
să răspundă cît mai eficient unor 
cerințe reale ale economiei națio
nale.

Școala poate șl trebuie să-și spo
rească, totodată, rolul educativ, de 
formare a concepției materialist- 
științifice despre lume și viață, a 
convingerilor comuniste, patrioti
ce, revoluționare, a unei atitudini 
de angajare responsabilă față de 
munca îptregului popor, de edifi
care a socialismului și comunismu
lui. Educația trebuie să se reali
zeze în mod permanent prin mun
că și pentru muncă ! De felul cum 
vor fi educați tinerii în școală, în 
spiritul disciplinei, ordinii și res
ponsabilității, depinde buna lor 
comportare în producție, In viața 
economică și socială, în întreaga 
activitate pentru îndeplinirea pla
nului șl programelor de dezvoltare 
a țării.

Și In viitor trebuie să pornim 
de la adevărul, subliniat în repe
tate rînduri de secretarul general 
al partidului, potrivit căruia ști
ința și învățămîntul constituie fac
tori de cea mai mare importanță 
ai progresului contemporan. Socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată și societatea comunistă pot fi 
edificate cu succes numai pe baza 
celor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii I Numai prin- 

tr-o intensă activitate de cercetare 
științifică, printr-un învățămînt 
bun, printr-o temeinică pregătire 
a cadrelor, a muncitorilor, a ingi
nerilor, a specialiștilor, prin reci
clarea lor continuă vom putea în
făptui în bune condiții marile 
sarcini și obiective de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale, de 
ridicare la nivel superior a între
gii activități de realizare a hotărî
rilor Congresului al XIII-lea, a 
Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Preocupîndu-se de dezvoltarea 
economică a țării, de progresul ști
inței, învățămîntului și culturii, 
partidul și statul nostru acționează, 
totodată, cu consecvență pentru 
promovarea fermă a unei politici 
de pace și largă colaborare inter
națională. Cercetarea și învă- 
țămîntul sînt chemate să-și adu
că întreaga contribuție la pro
movarea acestei politici, la efor
turile generale pentru instau
rarea unui climat de pace, în
țelegere . și colaborare în lume. 
Alături de întregul popor, cerce
tarea și învățămîntul trebuie să 
sprijine activ politica și inițiative
le României, ale președintelui țării 
privind oprirea cursei înarmărilor 
și trecerea la dezarmare nucleară 
și clasică, soluționarea pe cale 
pașnică a conflictelor și probleme
lor litigioase dintre state, lichida
rea subdezvoltării și instaurarea 
noii ordini economice mondiale, 
cauza păcii și colaborării interna
ționale.

Asigurarea păcii constituie con
diția fundamentală a desfășurării 
în liniște și cu bune rezultate a 
activității în toațe domeniile. De 
aceea, trebuie făcut totul pentru 
apărarea păcii, pentru afirmarea 
tot mai puternică a politicii de 
colaborare, înțelegere și pace.

Stimați tovarăși.
In încheiere, doresc să-mi ex

prim convingerea că lucrările ple
narei Consiliului Național al Ști
inței și învățămîntului, concluziile 
desprinse din dezbateri și măsurile 
ce vor fi stabilite pe această bază 
vor ridica la un nivel superior 
cercetarea tehnico-științifică șl în
vățămîntul românesc, vor spori 
și mal mult contribuția lor la 
întreaga activitate de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Să asigurăm ca cercetarea știin
țifică și învățămîntul — asemenea 
întregului nostru popor — să în- 
țîmpine cu realizări tot mai în
semnate apropiata Conferință Na
țională a partidului șl cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Re
publicii !

Să facem totul pentru înfăptui
rea planului pe acest an și pe în
tregul cincinal, a programelor de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, pentru realizarea 
neabătută a politicii interne . și. 
externe a partidului și statului 
nostru, pentru colaborare și pace 
în lume ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

(Urmare din pag. I)

Dobre, directorul Direcției tipi
zare, standardizare și normare 
tehnică a consumurilor, Olga 
Duțu, inspector general al In
spectoratului școlar județean 
Constanța, Gheorghe Dincă, pro
rectorul Universității din Bucu
rești, Aurel Negucioiu, rectorul 
Universității Cluj-Napoca, Vasile 
Popescu, secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., Rodica 
Lazăr, director al Liceului indus
trial nr. 2 Deva, Barbu Petrescu, 
ministru secretar de stafia Co
mitetul de Stat al Planificării, 
Teodor Maghiar, decanul Facul
tății de subingineri Oradea.

In cadrul plenarei s-a dat o 
înaltă apreciere rolului determi
nant al secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și statului nostru, în fun
damentarea, pe baze profund 
științifice, a planurilor și progra
melor de dezvoltare economică 
și socială a țării, de ridicare 
continuă a nivelului de trai și a 
gradului de civilizație al po
porului, în soluționarea proble
melor complexe ale edificării 
noii societăți, în unirea și con
centrarea forțelor întregii națiuni 
în direcția înfăptuirii neabătute 
a obiectivelor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., în creșterea 
prestigiului și afirmarea tot mai 
puternică a României socialiste 
pe arena mondială. Totodată, au 
fost reafirmate sentimentele de 
nețărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință pe care toți cei ce 
muncesc în domeniul cercetării 
și al învățămîntului le poartă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru contribuția sa hotărîtoa
re la stabilirea strategiei, pe ter
men lung, de dezvoltare a știin
ței și tehnologiei, devenită parte 
Integrantă a Programului parti
dului, promovarea susținută a 
revoluției tehnico-științifice, spo
rirea răspunderilor școlii în via
ța societății și perfecționarea 
procesului lnstructiv-educativ, 

creșterea aportului acestor fac
tori esențiali la progresul multi
lateral al patriei.

In același timp, s-a dat expre
sie prețuirii deosebite față de re
marcabila activitate desfășurată 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent 
om politic, savant de largă re
cunoaștere internațională, față 
de contribuția de mare însemnă
tate pe care o aduce la transpu
nerea. în viață a politicii parti
dului și statului, la înflorirea 
fără precedent a științei, învăță
mîntului și culturii românești, la 
orientarea acestora în direcții 
hotărîtoare pentru înfăptuirea cu 
succes a operei de construcție so
cialistă, la aplicarea largă în 
toate sectoarele a celor mai noi 
și valoroase realizări ale științei 
și tehnicii, la îmbogățirea tezau
rului universal al cunoașterii 
științifice, la punerea cuceririlor 
geniului uman în slujba păcii și 
bunăstării popoarelor.

în lumina orientărilor și 
indicațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, participanții 
la dezbateri au examinat, cu exi
gență și răspundere, modul in 
care s-a acționat pentru realiza
rea sarcinilor prevăzute în dome
niul cercetării științifice și al în
vățămîntului pe 1987, precum și 
măsurile întreprinse în vederea 
îndeplinirii, în cele mai bune 
condiții, a planurilor și progra
melor pe anul viitor.

In acest cadru, s-a subliniat că, 
sub conducerea tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, colectivele institutelor 
centrale, unităților de cercetare 
științifică, inginerie tehnologică 
și de proiectare și-au mobilizat 
întreaga capacitate pentru, înche
ierea cu rezultate cît mai bune a 
celui de-al doilea an al cincina
lului. S-a arătat că cercetarea 
științifică a participat într-o mal 
mare măsură la soluționarea ne
mijlocită a unor importante pro
bleme privind dezvoltarea mo
dernă, intensivă a industriei, a- 
griculturii, a celorlalte ramuri ale

Desfășurarea lucrărilor
economiei naționale, valorificarea 
superioară a tuturor resurselor 
țării, promovarea largă a progre
sului , tehnic, înfăptuirea obiecti
velor revoluției tehnico-științifice 
și ale noii revoluții agrare, per
fecționarea întregii activități eco
nomice și creșterea eficienței a- 
cesteia. Astfel, s-a adus o contri
buție însemnată la extinderea 
bazei de materii prime și ener
getice, înnoirea și perfecționarea 
tehnologiilor, introducerea pe 
scară largă a automatizării și 
electronizării, a tehnicii de calcul 
și roboților industriali, realizarea 
unor produse de înaltă perfor
manță și competitivitate, re
ducerea costurilor de produc
ție și de investiții, în pri
mul rînd de materii prime, 
materiale, combustibili șl ener
gie, asimilarea de instalații și 
echipamente cu caracteristici 
tehnico-economice superioare, 
sporirea producției agricole, ve
getale și animale, pe baza biolo
giei moderne și ingineriei gene
tice, diminuarea importurilor și 
creșterea exportului, la intensifi
carea participării țării noastre la 
diviziunea internațională a mun
cii și schimbul mondial de va
lori. Au fost relevate, de aseme
nea, rezultatele obținute în în
făptuirea sarcinilor prevăzute 
pentru prima etapă în progra
mele de organizare și moderni
zare a proceselor de producție, 
precum și măsurile luate în ve
derea trecerii la realizarea, în 
cel mai scurt timp, a obiective
lor stabilite pentru etapa a 
doua. S-a menționat că prin 
această importantă acțiune se 
asigură o creștere mai accentua
tă a productivității muncii, ridi
carea calității produselor, redu
cerea substanțială a consumuri
lor, sporirea eficienței fondurilor 
fixe, a gradului de valorificare 
a resurselor materiale.

A fost evidențiată, totodată, 
atenția ce se acordă îmbinării 
mai strînse a cercetării aplica
tive cu cercetarea fundamentală 
în matematică, chimie, fizică, 
biologie, medicină și în alte do
menii în vederea sporirii contri

buției științei la înfăptuirea o- 
biectivelor actualului cincinal, la 
asigurarea rezervei de soluții 
tehnice necesare dezvoltării eco
nomico-sociale în perspectivă a 
țării, la îmbogățirea tezaurului 
cunoașterii universale, 1

Participanții la dezbateri au a- 
preciat că rezultatele înregistrate 
puteau fi și mai bune dacă s-ar 
fi acționat cu mai multă hotă
rîre pentru valorificarea deplină 
a puternicului potențial tehnic 
și de creație de care dispun uni
tățile de cercetare, inginerie teh
nologică și de proiectare.

Cei care au luat cuvîntul s-au 
angajat. In numele celor ce-și 
desfășoară activitatea in acest 
important domeniu, să accelere
ze introducerea în producție a 
rezultatelor cercetării, să facă to
tul pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce revin cercetării 
științifice în viitorul an și pe în
tregul cincinal, pentru sporirea 
aportului științei Ia extinderea 
progresului tehnic tn Industrie, 
agricultură, în toate sectoarele. 
Ia înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economică și socială 
a țării, La ridicarea calității vie
ții și a muncii întregului popor.

, în cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat, în același timp, că ac
tivitatea din domeniul învăță
mîntului a avut ca obiectiv esen
țial pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, asigurarea for
mării și perfecționării profesio- 
nal-științifice a cadrelor necesa
re economiei naționale. In struc
tura și la nivelul de calificare 
cerute de dinamica dezvoltării 
ramurilor și subramurilor eco
nomiei naționale, a tuturor sec
toarelor și de cerințele progresu
lui tehnic și științific contempo
ran. în acest sens, a fost releva
tă preocuparea deosebită pentru 
pregătirea și perfecționarea for
ței de muncă în strtetă concor
danță cu obiectivele dezvoltării 
economico-sociale a patriei noas
tre, ținîndu-se seama de evolu
ția demografică, de necesitatea 
folosirii judicioase, eficiente a 
resurselor de muncă din toate 
zonele și localitățile tării. S-a 

arătat că la baza perfecționării 
întregului proces instructiv-edu- 
cativ se va situa ferm principiul 
legării lui cu viata, al integrării 
cu cercetarea și producția.

Participanții la dezbateri eu 
prezentat măsurile stabilite pen
tru ca învățămîntul să-și înde
plinească cu rezultate tot mai 
bune misiunea ce-i revine, de 
important factor de cultură și 
civilizație al națiunii, de pregăti
re temeinică a tineretului, de for
mare și perfecționare a cadrelor 
necesare tuturor domeniilor de 
activitate, de educare în spirit 
patriotic, revoluționar a tuturor 
fiilor patriei.

Participanții la plenară și-au 
manifestat totala adeziune la 
politica externă a partidului și 
statului nostru, dînd o înaltă 
apreciere acțiunilor, inițiative
lor și demersurilor întreprinse 
de secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 

•arena mondială, care l-au impus, 
spre mîndria întregii țări, drept 
o personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, Erou al 
păcii, luptător neobosit pentru 
realizarea dezarmării, în primul 
rînd a celei nucleare, pentru in
staurarea unui climat de destin
dere, securitate, înțelegere și 
colaborare, pentru asigurarea 
unei păci trainice pe planeta 
noastră, pentru înfăptuirea idea
lurilor de libertate, independen
ță și progres ale tuturor națiu
nilor.

In încheierea lucrărilor, întîm- 
pinată cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășa academi
cian doctor inginer ELENA 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes și multă atenție 
de participanții la plenară și 
subliniată cu vii aplauze.

Adresîndu-se tovarășei Elena 
Ceaușescu, la încheierea cuvîntă- 
rii, tovarășul Ion Ursu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Științei și învățămîn
tului, a spus :

„Mult stimată tovarășă acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu,

Vă rog să-m! permiteți ca, în 
numele tuturor participanților 
la plenară, al tuturor celor ce 
muncesc pe tărîmul cercetării 
științifice și învățămîntului, sâ 
vă adresez cele mai vii și 
respectuoase mulțumiri pentru 
orientările de cea mai mare 
importanță pe care le-ați dat 
plenarei, pentru directivarea 
politică și profesională de înal
tă valoare teoretică și practică 
dată întregii munci de cercetare 
și învățămînt din țara noastră, 
pusă in folosul deplinei afirmări 
a noii revoluții tehnico-științifi
ce în societatea românească, in 
viața națiunii noastre socialiste.

Vă asigurăm că vom înfăptui 
neabătut sarcinile trasate astăzi 
Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului, iar îndrumă
rile pe care ni le-ați dat vor fi 
călăuza muncii noastre viitoare.

Vă încredințăm că toate cadre
le din cercetare și învățămint își 
vor . intensifica eforturile, pentru 
ca aceste importante sectoare de 
activitate să-și aducă întreaga 
contribuție la încheierea in cele 
mai bune condiții a planului pe 
1987 și la pregătirea temeinică a 
planului pe 1988, la îndeplinirea 
obiectivelor trasate de Congresul 
al XIII-lea al P.C.R.

Toate documentele supuse ple
narei vor fi reactualizate pe baza 
indicațiilor cuprinse in cuvîn
tarea pe care ați rostit-o la 
plenara noastră, mult stima
tă tovarășă academician Elena 
Ceaușescu.

Planul de măsuri pe care îl 
vom adopta pentru îndeplinirea 
sarcinilor primite devine, pentrp 
noi toți, pentru fiecare unitate 
de muncă, cercetător sau cadru 
didactic, călăuza unei activități 
pe care o vom face tot mai ope
rativă și mai eficientă.

Ne vom consacra întreaga 
noastră energie înfăptuirii orien
tărilor și sarcinilor trasate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la 
Plenara din octombrie a Comite
tului Central al P.C.R., a pre

țioaselor indicații cuprinse în 
cuvîntarea pe care ați adresat-o 
plenarei noastre, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu, avînd 
convingerea că în acest fel ne 
vom aduce contribuția, pe măsu
ra marii răspunderi ce ni s-a în
credințat. la transpunerea în 
viață a hotăprilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru

în continuare, au fost adoptate 
documentele înscrise pe ordinea 
de zi.

Plenara a aprobat Apelul către 
oamenii de știință de pretutin
deni, pentru progres, cooperare, 
dezarmare și pace în lume.

A fost, de asemenea, adoptată 
Hotărîrea Plenarei Consiliului 
Național al Științei și învățămîn
tului.

Intr-o atmosferă de mare 
însuflețire, de vibrant patrio
tism, participanții' au adresat 
o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în care 
sint exprimate cele mai alese 
sentimente de dragoste, stimă și 
prețuire pentru activitatea neobo
sită ce o consacră, cu neasemuită 
dăruire și abnegație revoluțio
nară. progresului neîntrerupt al 
patriei, ridicării ei pe noi trepte 
de progres și civilizație, bunăstă
rii și fericirii poporului, cauzei 
socialismului și păcii. Este rea
firmată, totodată, hotărîrea tu
turor celor ce muncesc în dome
niul cercetării și al învățămîntu
lui de a acționa cu întreaga lor 
capacitate creatoare pentru în
florirea necontenită a științei șl 
școlij românești, pentru creșterea 
contribuției acestora la dezvol
tarea generală a țării, la opera 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămîntul patriei, 
întîmpinînd cu noi și tot mai im
portante realizări Conferința Na
țională a partidului șl a 40-a 
aniversare a proclamării Repu
blicii.

(Agerpres)
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Permanența unor
Istoriografia românească cunoaște 

acum o epocă de puternică dezvol
tare și afirmare în viața spirituală 
a tării, rezultat nemijlocit al înaltei 
meniri social-politice cu care a fost 
învestită în societatea românească. 
In spiritul concepției secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cercetarea istori
că a fost stăruitor chemată să-și spo
rească contribuția la aprofundarea 
cunoașterii — în lumina adevărului 
Obiectiv — a trecutului național, a 
permanențelor și liniilor de forță ala 
acestuia, să pună la îndemina gene
rațiilor de azi și de mîine marile 
lecții și învățăminte ale vieții și 
luptei înaintașilor, mobilizindu-le 
energiile și puterile creatoare sub 
semnul unei înalte răspunderi față 
de prezentul și viitorul patriei so
cialiste. Sub aceste auspicii favora
bile, știința istorică românească a 
obținut în ultima perioadă marcante 
realizări în editarea unor valoroase 
corpusuri documentare, în elabora
rea unor substanțiale studii și lu
crări monografice, în alcătuirea 
upor ample sinteze de mult timp 
așteptate. La una dintre aceste reali
zări se referă însemnările de față.

Cu remarcabilă periodicitate, „Is
toria militară a poporului român" *) 
— lucrare fundamentală a științei 
Istorice românești contemporane, ex
presie grăitoare a potențialului ac
tual al cercetării de specialitate din 
tara noastră — își urmează drumul 
spre închegarea unei larg cuprin
zătoare fresce a trecutului națio
nal din perspectiva evoluției orga-

*) Lucrarea apare sub egida Co
misiei române de istorie militară și 
a Centrului de studii și cercetări de 
istorie și teorie militară ; Comi
sia de coordonare este alcătuită din 
general-colonel Vasile Milea, acad. 
Ștefan Pascu, general-colonel dr. 
Ilie Ceaușescu — coordonator prin
cipal, prof. univ. dr. Ștefan Ștefă- 
nescu, conf. univ. dr. Mircea Mușat, 
general-maior Constantin Ăntip, co
lonel dr. Gh. Tudor, colonel dr, 
Florian Tucă, maior dr. Mihail E. 
Ionescu.

nismului militar românesc, a luptei 
poporului nostru pentru înfăptuirea 
legitimelor sale aspirații de drep
tate socială, de unitate și libertate 
națională. în acest an a văzut lumi
na tiparului, sub auspiciile Editurii 
militare, cel de-al III-lea volum, 
masiv și Impunător ca și cele care 
l-au precedat, volum al cărui cimp 
de investigație îl alcătuiesc cele mai 
bine de două sute de ani cuprinși 
între mijlocul veacului al XVI-lea 
(1550) și revoluția condusă de Ho
rea, Cloșca și Crișan (1784—1785).

Răstimpul supus analizei este 
unul în care poporul român a avut 
de înfruntat* grave primejdii,, de 
biruit grele încercări care-i amenin
țau existența sa liberă, însăși ființa 
națională. Poporul român a izbîndit 
în confruntarea cu aceste aspre vi
cisitudini pentru că, însuflețit me
reu de statornic atașament față de 
vatra patriei, de fierbinte dragoste 
de libertate, a avut capacitatea rară 
de a găsi forme și mijloace de ac
țiune menite să conserve și perpe
tueze ființa statală, de a afla în 
sine resurse spre a fringe orice 
pofte de cuceriri străine, în acest 
cadru rolul hotărîtor avîndu-1 orga
nizarea sa militară, cu structuri de 
străveche tradiție, strategia și tacti
ca de luptă folosite.

întemeindu-se pe bogăția de îdeî 
și teze cu privire la istoria națională 
cuprinse în vasta operă teoretică a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. lucrarea 
examinează cu rigoare și pertinență 
abundentul material documentar 
existent cu privire la multiple la
turi ale societății românești a epocii: 
viața economică, dinamica demogra
fică, structurile sociale, cadrul insti
tuțional, opțiunile politice. Se con
turează astfel fundalul necesar înțe
legerii evoluției organizării militare 
românești, desfășurată pe linii tra
diționale, dar in permanență adec
vată înnoirilor și prefacerilor petre
cute în societatea românească, în 
viața internațională, în primul rlnd 
în centrul ori sud-estul european, 
și, deopotrivă, în tehnicile de luptă 
și armament, în strategia și tactica 
militară. Analiza aprofundată a sur-

supreme 
selor istorice a cristalizat și docu
mentat concluzia de mare valoare 
a existenței și dăinuirii neîntrerupte 
a instituției ostășești la români, 
aceasta fiind suportul trainic al păs
trării ființei statale proprii în îm
prejurări de o complexitate și difi
cultate fără precedent.

O dată reliefate datele fundamen
tale ale realității românești a epocii 
și puse în lumină trăsăturile ce con
figurează profilul distinct al organis
mului militar românesc, autorii au 
stăruit asupra eforturilor întreprinse 
pe multiple planuri — cu deosebire 
militar și politico-diplomatic — în 
a doua jumătate a veacului al 
XVI-lea pentru redobîndirea inde
pendenței statale depline și pentru 
înfăptuirea unității politico-statale 
a țărilor române Moldova, Munten- 
nia și Transilvania.. A fost un efort 
statornic, care a focalizat și mobili
zat vaste energii populare, efort ce 
a culminat cu măreața înfăptuire a 
p'oporttlui român sub conducerea lui 
Mihai Viteazul : statul român unitar 
și independent, restaurarea Daciei. 
Pe parcursul a aproape o sută de 
pagini reînvie, în toată măreția ei 
unică, epopeea luptei conduse de 
marele voievod întregitor de țară : 
Călugăreni și Tîrgoviște, București 
și Giurgiu, din strălucita campanie 
a anului 1595, izbinzile din vara anu
lui 1596 ori cele din toamna lui 1598 
— ce-au purtat pînă departe, din
colo de fruntarii, numele lui Mihai 
și al românilor —, anii glorioși 
1599—1600 cind, prin victoriile sale, 
pe aceeași mîndră pecete s-au re
unit stemele celor trei țări române, 
lupta pentru apărarea statului uni
tar înfăptuit de Mihai, victoria de la 
Guruslău din anul eroic și tragic 
1601. Cu deplină rigoare științifică, 
autorii relevă, în substanțiale capi
tole, faptul că deși Mihai a căzut 
ucis de mînă mercenară, rămînînd 
românii „săraci de dînsul". înfăp
tuirea Iui a continuat să trăiască în 
inimi și în cugete, reprezentînd pen
tru fiecare generație un stindard de 
luptă, un țel pentru împlinirea că
ruia au fost consacrate toate pute
rile și energiile poporului.

Substanțială și profundă, adesea 
cu viziuni noi și cu semnificative

idealuri
nuanțări în Interpretarea evenimen
telor. este analiza privind epoca ce 
a urmat războiului antiotoman al 
țărilor române din anii ■ 1657—1662. 
Este astfel evidențiat faptul că poli
tica românească, aflată constant sub 
semnul eforturilor de păstrare a fi
inței statale și apărării neatîrnării 
țărilor române, a tins în această 
perioadă ca, prin acțiuni militare ori 
cu caracter diplomatic, să contra
balanseze agresivitatea, expansio
nismul și tendințele de supremație 
ale marilor imperii vecine, care au 
atins, începînd cu ultimele decenii 
ale veacului al XVII-lea, o anver
gură fără precedent. în acest con
text. autorii relevă că factorii de 
conducere politică din țările române 
au folosit cu abilitate antagonismele 
și' divergențele dintre marile pu
teri, căutînd și găsind soluții pen
tru salvarea autonomiei ; subliniind 
că lupta românilor a îmbrăcat for
me diverse, se arată că o trăsătură 
pregnantă a tuturor acestora a fost 
aceea că permanent acțiunea poli- 
tico-diplomatică s-a rezemat pe 
forța militară a țării, care a răs
puns prompt și eficient ori de cite 
ori s-au aflat în primejdie ființa 
politică ori entitatea națională. Una 
dintre fertilele concluzii la care 
ajung autorii lucrării este și aceea că 
perioada de la sfîrșitul veacului al 
XVII-lea pînă la revoluția din 1784 
reprezintă o epocă de puternică dez
voltare și afirmare a conștiinței de 
sine a poporului și, deopotrivă, de 
cristalizare a unui program politic 
de acțiune ale cărui obiective vor fi 
realizate treptat în cursul veacului 
următor.

Bogat în date, valorificînd creator 
realizări istoriografice mai vechi sau 
mai noi, volumul al III-lea al „Is
toriei militare a poporului român" 
deschide orizonturi noi 
acestei epoci a istoriei 
propunînd o imagine 
asupra vieții și muncii 
român — ca factor de progres, 
propășire în aceste părți ale lumii, 
ca apărător ferm și consecvent al 
unor idealuri supreme : libertatea 
și dreptatea socială, independența și 
unitatea națională.

Silviu ACHIM

român' 
înțelegerii 
naționale, 
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Pasiune și profesionalitate in activitatea ansamblurilor muzicale
Ateneul Român a găz

duit, in ultimele săptămini, 
evoluția citorva colective 
orchestrale cu totul oca
zional prezente pe această 
scenă, ca și a unor ansam
bluri camerale de presti
giu provenind din Capitală 
sau din alte orașe ale țării.

Este îmbucurător de ob
servat că ideea de colabo
rare stabilită între diferi
tele colective simfonice 
și cele corala își face 
treptat loc în activitatea 
instituțiilor noastre de con
cert ; iar cind o asemenea 
colaborare angajează ac
tivitatea celor mai tineri 
muzicieni profesioniști — 
permițind integrarea or
ganică a muncii acestora 
in cadrul producției artis
tice, în chiar practica coti
diană a vieții noastre de 
concert — acest fapt În
seamnă, fără îndoială, un 
imbold puternic al muncii 
tinerilor interpreți. Am in 
vedere, in acest sens, re
centa cooperare stabilită 
între filarmonica bucu- 
reșteană și conservator, 
între orchestra de studenți 
ai acestuia — colectiv con
dus de cunoscutul muzi
cian Aurel Niculescu, și 
corul filarmonicii aflat, de 
această dată, sub Îndruma
rea lui Vasile Pântea. Ora
toriul „Anotimpurile" de 
Haydn se prezintă, astfel.

drept o realizare atent de
finită stilistic, realizare la 
împlinirea căreia au con
tribuit, in egală măsură, 
soprana Georgeta Stoleriu, 
basul George Roșu, cadre 
didactice ale conservatoa
relor din București și 
Cluj-Napoca, precum și te
norul Florin Diaconescu. 
Cu luni în urmă, spiritul 
aceleiași salutare colabo
rări a animat — sub ba
gheta lui Mihai Bredicea- 
nu, întilnirea colectivelor 
filarmonicii bucureștene cu 
renumitul cor de amatori 
„Ion Vidu" din Lugoj, an
samblu ce a sărbătorit, de 
curînd, 175 de ani de acti
vitate artistică; a fost pre
zentată Simfonia a IX-a 
de Beethoven, lucrare ca 
a încununat prezentarea 
integrală a simfoniilor, 
precum șl a creației con
certante a compozitorului. 
Textul acestei capodopere 
a fost interpretat de coru
rile reunite și soliști, aceș
tia din urmă constituind 
un merituos cvartet vocal 
din R. D. Germană, ani
mat de evoluția exemplară 
a basului Herman Chris
tian Polster.

O practică relativ frec
ventă, încă insuficient 
fructificată la noi, o con
stituie aceea a atragerii 
oamenilor de teatru, în 
mod special a regizorilor,

In vederea constituirii 
unei formule viabile de 
spectacol muzical, specta
col de adresare pe cît de 
largă pe atit de sensibilă 
și de inteligentă ; iar viața 
noastră muzicală a cunos
cut, în anii din urmă, cite- 
va asemenea abordări de 
excepție pe care, le dato
răm regizoarei Cătălina 
Buzoianu. Sub îndrumarea 
ei au luat naștere, succe
siv, spectacolul cu opera 
„Oedip" de George Enes- 
cu, spectacol pe care inter- 
preții noștri l-au prezentat 
peste hotarele țării, apoi 
— sub cupola Ateneului 
Român — publicului ' i-a 
fost oferită prima audiție 
a operei „Lumea de pe 
lună" de Haydn, in colabo
rare cu dirijorul Horia 
Andreescu, iar de curînd, 
sub bagheta lui Mihai Bre- 
diceanu, o versiune sceni
că a oratoriului „Ioana pe 
rug" de Honegger — spec
tacole de factură completă 
ce oferă imaginea circula
ției sensibile a ideilor din 
sfera muzicii.

Cu o săptămînă mai îna
inte, la 1 octombrie, „Ziua 
internațională a muzicii" 
a fost sărbătorită în cadrul 
concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii 
Române, tot în sala Ate
neului, sub bagheta repu
tatului dirijor Horia An

dreescu. Au fost interpre
tate valori de largă ac
cesibilitate ale muzicii ro
mânești și universale — 
creații aparținind lui Tu
dor Ciortea, Lalo și Ceai- 
kovski. în Simfonia în mi 
minor de Ceaikovski, diri
jorul Horia Andreescu își 
releva vocația de construc
tor al spațiilor sonore, a- 
celelași calități datorîndu-i 
și o veritabilă reconside
rare — cu citeva luni in 
urmă — a Simfoniei a II-a
de George Enescu, 
ceastă dată 
colectivului

de a- 
în compania 
simfonic al

filarmqnicii bucureștene. 
îmbucurător. este făptui 

că — alături de - artiștii 
deja consacrați ai artei 
noastre interpretative, cum 
sînt pianiștii Valentin
Gheorghiu, Dan Grigore 
sau violonistul Ion Voicu
— publicul Ateneului Ro
mân are, treptat, posibili
tatea de a cunoaște reali
zările solistice ale genera
țiilor mai tinere de inter
preți ; mă gindesc la evo
luțiile din ultima vreme 
ale violoncelistului Marin 
Cazacu, ale pianiștilor Mi
hai Ungureanu și Dan 
Atanasiu. Și dacă la nive
lul podiumului solistic, a- 
semenea programări încă 
se fac cu inexplicabilă ti
miditate, tot filarmonica 
bucureșteană rămine, în

continuare, instituția ce 
oferă — în cadrul stagiunii 
camerale — spații gene
roase de etalare a realiză
rilor aparținind generații
lor mai tinere de inter
preți, provenițl atît din 
Capitală, cit și din alte 
centre cultural-artistice ale 
țării. Trebuie apreciată, 
astfel, cu titlu de special 
interes, strădania merituo
sului cvartet de coarde 
„Scrioso", de a prezenta 
publicului bucureștean, pe 
parcursul unei întregi serii 
de concerte, o privire cu
prinzătoare asupra tezau
rului literaturii clasice de
dicate unei astfel de for
mații. în același sena 
trebuia remarcată evolu
ția, în «ultimele săptămini, 
a unor formații came
rale cum ar fi, de exem
plu, duo-ul cameral format 
din violonistul Octavian 
Rațiu și pianista Krim- 
hilda Cristescu, trio-ul 
de muzică contemporană 
„Contraste", din Timișoara.

Semne deci ale unei • 
concepții fertile, ale unei 
viziuni integratoare în 
ceea ce privește promova
rea unor creații fundamen
tale ale muzicii românești 
și universale, valorificarea 
lnterpreților si formațiilor 
valoroase ale țării. ■

Dumitru AVAKIAN

In repetate rîndurl, conducerea partidului a subliniat că soluționarea 
scrisorilor oamenilor muncii, a problemelor ridicate de ei prin scrisori 
sau audiențe constituie o sarcină de cea mai mare însemnătate a orga
nelor de partid și de stat, a organizațiilor obștești, a factorilor de con
ducere din întreprinderi și instituții. Practica de zi cu zi, viața demon
strează că, la perfecționarea activității în acest domeniu, la dezvoltarea 
unui dialog viu, eficient cu cetățenii, o contribuție importantă au și co
misiile de oameni ai muncii pentru scrisori și audiențe - organisme de 
largă reprezentare democratică, constituite pe lingă comitetele sau bi
rourile organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, consilii popu
lare etc. Pentru îndeplinirea rolului pe care-l au, comisiile pentru scri
sori și audiențe au sarcina să analizeze periodic propunerile și sesiză
rile cuprinse în scrisori, să informeze sistematic comitetele sau birourile 
de partid pe lîngă care funcționează despre cele constatate, să acorde 
sprijin în organizarea, coordonarea și conducerea activității de soluțio
nare a scrisorilor, să vegheze ca sesizările să fie cercetate și soluționate 
cu răspundere și în termenele prevăzute de lege, să discute concret cu 
oamenii și să le comunice modul cum au fost rezolvate cererile, sesiză
rile și sugestiile formulate.

mente și cadrele de conducere din 
unitate soluționează problemele cu 
care se adresează oamenii muncii in 
scrisori și la audiențe, precum și a 
felului în care se desfășoară aceas
tă activitate la nivelul consiliului 
oamenilor muncii, al comitetului 
sindicatului ; organizarea de discuții 
directe cu cei care se adresează 
prin scrisori și audiențe, pentru mal 
buna cunoaștere a realităților, a 
cauzelor care generează critici ; 
prelucrarea în colectivele de mun
că a unor cazuri deosebite de aba
teri de la normele de disciplină, de 
comportare neprincipială în relațiile 
și raporturile de muncă ; prezen
tarea de rapoarte de către fiecare 
membru al comisiei în legătură cu 
sprijinul acordat secției sau com
partimentului de care răspunde etc. 
De asemenea, eficiența activității

adoptarea de măsuri pentru mai 
buna organizare a unor locuri de 
muncă, folosirea mai eficientă a ma
șinilor și utilajelor, întărirea ordinii 
și disciplinei și a grijii față de avu
tul obștesc, perfecționarea pregătirii 
profesionale etc.

De un real sprijin pentru mal 
buna cunoaștere a hotăririlor de 
partid și de stat de către oamenii 
muncii, pentru rezolvarea proble
melor acestora cu prioritate la fața 
locului, in i unitățile de bază, preve- 
nindu-se sesizările către altă foruri, 
s-au dovedit a fi șl comisiile de pe 
lîngă comitetele de partid de la 
întreprinderile „Dorobanțul" și 
„1 Mai". Comitetul. de partid de la 
„1 Mai", de pildă, se informează 
lunar, prin comisia pentru scrisori 
și audiențe, asupra tuturor proble
melor reieșite în cadrul audiențelor

La fiecare pas, grija pentru
cei mai tineri cetățeni ai orașului
— Orașul Pașcani are 

toate atributele tinereții. 
Chipul îi este tinăr — tot 
ce vedeți în jur s-a con
struit in anii socialismului, 
îndeosebi in perioada inau
gurată de Congresul al 
IX-lea al partidului ; me
dia de vîrstă a populației 
este cu mult sub 30 de ani. 
Numai copii, preșcolari șt 
elevi, avem peste 9 300 —
ne informează tovarășa 
Valeria Vârlan, secretar, cu 
probleme de propagandă 
al comitetului orășenesc 
de partid. .Numeroase ca
dre didactice — educatori, 
învățători, profesori. — se 
ocupă de formarea, de e- 
ducarea lor. Ei sint deopo
trivă înr'atenția școlii, a fa
miliei, a colectivelor de 
oameni ai muncii din în
treprinderile Orașului, a 
comisiilor de femei, a ca
drelor medicale.

— Și vin mulți copii p,e 
lume la Pașcani ? — l-am 
abordat pe directorul spi
talului orășenesc, medicul 
primar pediatru Teodor 
Alexandrescu.

— De la inceputul anu
lui s-au. născut peste 1 60» 
de copii. Pină la sfirșitul 
anului vom avea mai mult 
de 1 800 — cifră in jurul 
căreia gravitează media 
anuală. Avem indicatori 
demografici foarte buni — 
peste media județului și, 
desigur, mult peste media 
pe țară, de vreme ce jude
țul nostru se află printre 
județele cu cei mai buni 
indicatori demografici. De 
exemplu, natalitatea, la 
nivel de județ, este de pes
te 18 la mie, proporția 
păstrindu-se șl în zona 
din jurul Pașcanilor ; ora
șul Pașcani are însă 22.6 
la mie. Și la ceilalți indi
catori și în primul rînd la 
sporul natural al popu
lației ne situăm printre 
localitățile cu rezultate 
foarte bune. O explicație a 
acestor indicatori foarte 
buni este, desigur, tinere- 
țea populației orașului. In 
Pașcani predomină fami

liile tinere. Dezvoltarea 
puternică a industriei, in 
special în ultimele două 
decenii, a atras și a fixat 
in Pașcani foarte mulți ti
neri : absolvenții școlilor 
profesionale și ai liceelor 
din zonă, care s-au anga
jat ca muncitori în noile 
întreprinderi, s-au stabilit 
in oraș și au întemeiat fa
milii. Apoi, pentru o bu
cată de vreme, Pașcaniul

gemenele țesătoarei Ru- 
xandra Ionescu, în vîrstă 
de 26 de ani, erau aștepta
te acasă de un frățior de 
6 ani și de o surioară de 
5 ani.

— Am vrut să mai am o 
fetiță și... au apărut două 
— povestește mama. Eu 
mi-am dorit casa plină de 
copii, că intr-o astfel de 
casă am crescut. Mama a 
daț viață la 7 copii.

COPIII 
fiecărei familii

a oferit imaginea oarecum 
paradoxală a unei locali
tăți ce întinerește pe mă
sură ce... i se maturizează 
populația. De fapt — nici 
un paradox în asta : au 
început să apară copiii, iar 
vîrstă lor puțină adunată 
cu vîrstă celorlalți a dat o 
medie de o tinerețe cum 
rar intilneștl.

— La noi, zilnic se nasc 
7—8 sau chiar 10 copii — 
ne spune tînăra doctoriță 
Zenovica Bădărău, medic 
specialist pediatru. Zilele 
acestea au fost... zilele ge
menilor. Ne-au tot venit 
doi cite doi... Chiar acum, 
dacă vreți să-i vedeți, 
avem două pețechi de ge
meni în secție ! Și unii, si 
ceilalți mai au acasă frați 
șl surori care-i așteaptă.

Surorile gemene Dumi- 
trița și Daniela Ionescu,

Stăm de vorbă cu mama 
celorlalți gemeni. Aneta 
Mihalache, in virstă de 26 
de ani. Ne spune că mai 
are acasă doi băieți: Clau- 
diu-Florin, în virstă de 
4 ani și Vasile-Ovidiu, în 
vîrstă de 3 ani.

— Mi-am dorit foarte 
mult o fetiță — ne mai 
spune ea — dar în neamul 
nostru se nasc mai mulți 
băieți. Acum, în loc de fe
tițe. mai duc acasă doi 
băieți. Ei, dar dacă n-a 
fost să am pină acum 
o fată, poate o să am 
de-acurh ! Deși... soră-mea 
din Adjud are cinci băieți; 
avea patru, și bărbatu-său 
tot ii zicea că vrea o feti
ță. Tot băiat a urmat !

— încă doi și va avea 
șapte feciori, ca Vrîncioaia!

— Păi bărbatu-său e 
vrîncean, păstrează tradi

ția ! Dar și noi, acasă, am 
fost tot șapte. Și nu în 
Vrancea, ci aici, lingă Paș
cani. Și aproape toți avem 
cîte 4—5 copii. Abia aștept 
să ajung acasă, să-i am pe 
toți in jurul meu !

Am mai cunoscut și alte 
mame — nu de gemeni, 
dar la fel de dormee si 
și-i vadă pe cei de-acasă, 
cărora le-au sporit numă
rul. Maria Ursaciuc, vânză
toare în cadrul I.C.S.M., a 
adus pe lume al 4-lea co
pil ; Alexandrina Diaconii, 
muncitoare la întreprin
derea de perdele și tricota
je. adusese pe lume un* bă
iețel așteptat cu nerăbdare 
acasă de surioara lui ; țe
sătoarele Iuliana Gîrleanu 
(23 de ani) și Elena Mo- 
canu (22 de ani) de la „In
tegrata" aduseseră pe 
lume, fiecare, primul copil. 
Ne spunea Elena Mocanu ;

— Am ținut să serbăm 
în trei primul an de la 
data căsătoriei. Cu un'an 
in urmă porneam spre via
ță ca tinără pereche, iar 
acum, prin venirea pe 
lume a primului copil, 
sintem, cu adevărat, o fa
milie. Pentru o familie e 
nevoie cel puțin de trei !

Adevăruri ce stau la te
melia casei românești, Ia 
temelia familiei.

Asistentele Elena Du- 
mitrașcu (de la nou-năs- 
cuți) și Viorica Baras (care 
este și secretar de organi
zație de partid) ne-au 
vorbit pe larg despre pre
ocupările întregului colec
tiv al modernului spital 
din Pașcani de a asigura 
îngrijire ireproșabilă ma
mei și copilului, pacienții 
cei mai îndrăgiți. De aici, 
de unde pornesc spr'1 via
ță cei mai tineri cetățeni 
ai orașului, grila societății, 
care îi va înconjura me
reu, stăruitor, se face sim
țită din prima clipă de 
viață, la fiecare pas.

Anlca FLORESCU

vremea
Institutul de meteorologie sl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 noiembrie, ora 20 — 22 
noiembrie, ora 20. In tară : Vremea va 
fi în general închisă, iar cerul tem
porar noros. Precipitații locale, sub 
formă pe ploaie, vor cădea la începu
tul 'fht'ervaîurtt,' frecventat lor fiind 
mai mare >n regiunile estice.' Trecă
tor, -precipitațiile vor fl și s.ub formă 
de lanavităn.și .ninsoare, mavalgs ,ln 
regium.Ie din est’. In a dOtîâ parte a 
intervalului va fil'oua din noii, înce- 
pînd din vestul tării. Pe alocuri, în 
sud-vestul și .vestul țării, cantitățile de 
apă pot atinge 15 litri pe metru pă
trat în 24 de ore. Vintul va prezenta 
unele intensificări în -regiunile sud- 
estice. din sectorul nordic, cu 40 pînă 
la 60 km la oră. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 3 șl 
plus 7 grade, iar cdle maxime intre 
zero șl 10 grade. Local ceată, mai ales 
dimineața. In București : Vreme în ge
neral închisă, cu cerul mal mult noros. 
Temporar va ploua la începutul inter
valului. Condițiile vor. fi favorabile 
transformării ploii in lapoviță și nin
soare. Vînt slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila între 1 
și' 4 grade, iar cele maxime intre 6 șl 
10 grade. Ceață mai ales dimineața.

LOVRIN, O COMUNĂ-ORAȘ
7 >1

Sprijin și îndrumare permanentă 
din partea 

organizațiilor de partid
Am urmărit recent în unele între

prinderi și instituții din municipiul 
Ploiești felul in care își desfășoară 
activitatea aceste comisii, cum își 
realizează în practică sarcinile cu 
care au fost învestite. Din consta
tările făcute a reieșit că pentru or
ganele și organizațiile de 
pentru conducerile multor 
din municipiu, comisiile

......  ..................... ...................................... ■11      —.................................... ................... —

Organisme de largă reprezentare democratică

partid, 
unități 

. . pentru
scrisori și audiențe s-au dovedit de 
un real folos în soluționarea com
petentă, cu solicitudine, a proble
melor ridicate de oamenii muncii în 
scrisori și Ia audiențe. La unele în
treprinderi, ca de pildă cea de 
utilaj chimic, „1 Mai", combinatele 
petrochimice Brazi șl Teleajen, ra
finăriile „Ploiești" și „Vega", Trus
tul antrepriză generală construcții- 
montaj Prahova, „Dorobanțul", 
„Flacăra", „Drum nou“-Bucov, Gru
pul întreprinderilor de gospodărie 
comunală și locativă și altele, aces
te comisii au contribuit efectiv la 
rezolvarea operativă a propunerilor 
și sesizărilor ce vizau mai buna or
ganizare a producției și a muncii, 
realizarea indicatorilor 
creșterea productivității, a calității 
produselor, economisirea 
prime și materialelor, a 
iilor și energiei ; s-a acționat pen
tru înlăturarea unor neajunsuri în 
desfășurarea transportului in comun, 
îndeosebi pe traseul Băicoi — Plo
iești. și din anumite sectoare edili— 
tar-gospodărești, pentru organizarea 
unor expuneri și dezbateri privind 
apărarea avutului obștesc, mai buna 
cunoaștere a sistemului de retribui
re în acord global, a altor acte nor
mative de larg interes cetățenesc etc.

In cursul investigațiilor întreprin- 
»e ne-am 
modul în 
asemenea

de plan,

materiilor 
combustibi-

interesat mai întîi despre 
care au fost constituite 

comisii. Din acest punct

COMISIILE PENTRU SCRISORI Șl AUDIENȚE
- mai activ implicate in soluționarea problemelor oamenilor muncii

.......  însemnări din municipiul Ploiești ---------------------------------------
de vedere evidențiem faptul că în 
componența lor au fost incluși, pe 
lîngă un secretar adjunct al birou
lui sau organizației de partid (care 
este și responsabilul comisiei — așa 
cum prevede hotărirea C.C. al 
P.C.R.), și reprezentanți ai consiliu
lui oamenilor muncii, organizațiilor 
de sindicat, de tineret, de femei, 
precum și alți oameni ai muncii 
care se bucură de prestigiu și auto
ritate morală și profesională in uni
tățile respective.

Dar asigurarea unei componențe 
corespunzătoare nu este suficientă 
pentru ca activitatea comisiilor să 
se desfășoare cu eficiența scontată, 
ca ele să-și atingă scopul pentru 
care au fost create. Este nevoie, 
totodată, ca ele să acționeze pe 
baza unor programe de muncă con
crete, să se bucure permanent de 
Îndrumarea și sprijinul organelor de 
partid pe lingă care funcționează. 
In această privință, o foarte bună 
experiență am intilnit la întreprin
derea de utilaj chimic. De la început 
merită subliniat că în programul de 
lucru al comisiei au fost stabilite 
obiective clare, cu termene și res
ponsabilități concrete. Acestea se 
referă la : urmărirea sistematică a 
modului în care șefii de comparti-

comisiei este reliefată și de faptul 
că, sistematic, ea informează comi
tetul de partid despre conținutul 
scrisorilor și audiențelor, urmărește 
dacă factorii de răspundere din con
ducerea unității manifestă recep
tivitate față de problemele ridicate 
de oameni, dacă acestea sînt solu
ționate operativ, în conformitate cu 
prevederile legale, dacă se respectă 
programul audiențelor și cu ce re
zultate se încheie acestea. Astfel, 
comitetul de partid al întreprinderii 
a fost in măsură să determine Îm
bunătățirea muncii cu scrisorile in 
toate compartimentele unității, creș
terea receptivității și răspunderii 
față de propuneri și sesizări, ceea 
ce a făcut ca, în ultimul timp, tot 
mai puțini oameni din întreprinde
re să se adreseze cu scrisori altor 
foruri. Acționîndu-se în acest mod, 
au putut fi realizate numeroase 
propuneri privind folosirea comple
tă a metalului prin planurile de 
croire combinată și complexă, la 
atelierul pregătire ; executarea 
S.D.V.-urfior pe comenzi cu 30 zile 
înainte de programarea acestora în 
fabricație, la atelierul uzinaj ; îm
bunătățirea transportului mecanizat 
la secția cazangerie grea și a con
dițiilor de muncă la atelierul forjă j

acordate de cadrele de conducere 
din unitate, urmărind modul lor'de 
soluționare și comunicarea răspun
sului către cei in cauză prin secre
tarii birourilor organizațiilor de 
bază.

Neajunsuri ce se cer 
înlăturate

Pe parcursul investigațiilor între
prinse au reieșit însă și unele ca
rențe și neajunsuri în coordonarea 
și conducerea de către comitetele 
sau birourile de partid din unele 
întreprinderi și instituții ploieștene 
a activității de soluționare a scriso
rilor și de organizare a audiențelor. 
La întreprinderea de prestări servi
cii și producție1 industrială, unitate 
cu activitate diversă și dispersată, 
deci și cu multe probleme de solu
ționat, secretarul de partid nu cu
noaște ce îndatoriri și răspunderi 
revin biroului organizației de bază, 
organizației de partid în întregul 
său, în domeniul muncii cu scriso
rile și audiențele. Cit privește acti
vitatea comisiei pentru scrisori și 
audiențe, aceașta este inexistentă, 
pentru simplul motiv că, pe lîngă 
birOul organizației de , partid din 
Întreprindere, o astfel de comisie nu

era constituită. De asemenea, nici 
la Uniunea județeană a cooperative
lor de producție, achiziții și desfa
cere a mărfurilor nu s-a înțeles 
exact rolul comisiilor pentru scrisori 
și audjențe.. Secretarul adjunct cu 
probleme organizatorice al comite
tului de partid, cu care am discutat, 
nu a putut să ne spună mare lucru 
despre activitatea desfășurată de coț 
mitetul de partid in ce privește 
munca cu scrisorile și audiențele, 
dacă este constituită o astfel de co
misie și ce program de lucru are. 
Ce-i drept, ni s-a prezentat un gra
fic al ședințelor comitetului de 
partid, semnat de președintele 
uniunii (? !), care pentru luna no
iembrie prevede și o analiză a mo
dului cum se desfășoară această 
activitate. Slaba preocupare a orga
nizației de partid de aici, a comite
tului acesteia pentru conducerea e- 
fectivă a activității de soluționare a 
scrisorilor și audiențelor, pentru 
urmărirea sistematică a felului în 
care cadrele de conducere rezolvă 
problemele relatate in scrisori și la 
audiențe explică intr-o măsură de 
ce la . această instituție nu se res
pectă termenele legale de rezolvare 
a scrisorilor (in luna octombrie a.c. 
erau fără răspuns scrisori înregis
trate la uniune în lunile aprilie, 
mai) ori se dau răspunsuri formale.

Este limpede că organizațiile de 
partid din cele două unități men
ționate mai sus, conducerile acesto
ra n-au putut beneficia de sprijinul 
și contribuția comisiilor pentru scri
sori și audiențe in vederea perfec
ționării muncii cu scrisorile, dezvă
luirii și înlăturării neajunsurilor.

Pentru prevenirea unor astfel de 
situații și activizarea comisiilor pen
tru scrisori șl audiențe din toate 
unitățile de pe raza municipiului se 
cuvine relevată necesitatea organi- 
zării — cu sprijinul și sub condu
cerea comitetului municipal de 
partid — a unor acțiuni de revizui
re și completare a componenței a- 
cestora, de îndrumare și control al 
activității lor, pentru mai buna pre
cizare a sarcinilor ce le revin, a 
unor schimburi de experiență pri
vind modul cum organizațiile de 
partid se ocup? și conduc munca cu 
scrisorile. în legătură cu toate aces
tea trebuie însă subliniat încă o 
dată faptul că îndeplinirea scopu
lui pentru care au fost constituite 
aceste comisii — ca instrumente 
reale de acțiune democratică de în
făptuire a propunerilor șl sugestiilor 
oamenilor muncii — asigurarea unei 
eficiente maxime activității desfă
șurate de ele depind, în primul 
rind, de felul în care sint ajutate 
și îndrumate de organele de partid 
pe lingă care funcționează.

Gheorqhe PÎRVAN 
Ioan MARINESCU 
corespondentul „Scinteii"

Din oricare parte ai veni spre 
Lovrin, rămîi plăcut impresionat de 
înfățișarea acestei comune. Pe locu
rile altădată mărginașe au fost create 
unități economice ori de prestări de 
servicii, au prins contur zone de 
locuințe și de agrement, localitatea 
transformmdu-se astăzi într-un ade
vărat centru agrar-industrial. Petre 
Milităroiu, primarul așezării, are în
totdeauna Ia el un carnet cu tot felul 
de date .priyind dezvoltarea econo,- 
imico-sdcmla și ed.ilitar-gospodăreâs- 
că a comunei. îl folosește insă foarte 
rar și asta pentru ^simplul motiv că 
la tot'lțe ,'S-a înfăptuit la L.pvrin în' 
ultimii ahi a fost părtaș direct în 
calitate de cetățean, ca și în calitate 
de ales al obștii.

— îndemnul secretarului general 
al partidului, potrivit căruia fiecare 
localitate trebuie să devină o adevă
rată cetate economică, in care oa
menii muncii, cetățenii să poată să 
găsească tot ce au nevoie pentru o 
viață civilizată, demnă ne-a în
suflețit și . ne mobilizează permanent 
în activitatea consacrată împlinirii 
programelor de dezvoltare a produc
ției în agricultură și in industrie, 
de satisfacere a cerințelor cetățeni
lor — ține să sublinieze primarul. 
Și în adunările cetățenești care au 
avut loc cu prilejul recentelor ale
geri în consiliile populare cuvintul 
de ordine l-a constituit creșterea pu
terii economice a comunei, prin va
lorificarea eficientă a resurselor ma
teriale și umane locale, de fapt baza 
îmbunătățirii în continuare a condi
țiilor de trai, a bunăstării noastre, a 
tuturor.

Aflăm astfel că, printr-o masivă 
pațticipare la muncă și aplicarea 
unor tehnologii avansate, în cele șase 
unități agricole de stat, cooperatiste 
și de cercetare — la Lovrin fiin
țează, încă din 1946, o prestigioasă 
stațiune de cercetări agricole — in 
acest an s-au obținut producții medii 
de peste 6 000- kg grîu, 7 000 kg orz, 
3 000 kg soia, 20 000 kg porumb 
știuleți, 45 000 kg sfeclă de zahăț la 
hectar, contribuția comunei, inclusiv 
a gospodăriilor populației, la consti
tuirea fondului centralizat al statu
lui fiind dintre cele mai substan
țiale din întregul județ. Dar forța 
economică a comunei s-a împlinit 
in ultima vreme și ca urmare a 
apariției și dezvoltării unor unități 
industriale și de prelucrare, cum 
sînt : fabrica de motoare electrice 
aparținind întreprinderii „Electro
motor" Timișoara, care asigură

locuri de muncă pentru cîteva sute 
de localnici, în special tineri, și ale 
cărei produse sint destinate, în spe
cial, exportului, fabrica de compo
turi și semiconserve, stațiile de 
uscare și condiționare a semințelor 
de cereale, plante tehnice și legume, 
fabrica de gheață.

— Pe suportul acestor temelii eco
nomice — își reia explicațiile pri
marul — a înflorit realmente viața 
socială, culturală a comunei, s-au 
îmbunătățit condițiile de trai. La 
cele 140 de apartamente înălțate 
pină acum în blocuri se vor adăuga 
în această lună incă 24. Rețeaua 
drumurilor și străzilor asfaltate se 
întinde pe vreo 40 kilometri, rețeaua 
de alimentare cu apă potabilă în 
sistem centralizat și cea de canali
zare măsoară 50 km, la Lovrin func- 
ționînd și o stație de epurare. Apa 
geotermală din subsolul zonei este 
acum folosită nu numai în scopuri 
economice în agricultură și indus
trie, ci și pentru trebuințe edilitar- 
gospodărești; încălzirea blocurilor de 
locuințe, a edificiilor de interes 
obștesc, a spitalului comunal, a șco
lilor, grădiniței de copii. Această 
bogăție minerală ne-a înlesnit 
de asemenea amenajarea unul ștrand 
olimpic cu apă termală și a unei 
baze de tratament.

Sint multe elementele urbanizării 
Ia Lovrin. Vorbind de cele peste 40 
unități de prestări servicii de pe 
raza comunei, de volumul desfacerii 
de mărfuri care, anual, depășește 70 
milioane lei, de centrul cultural, cu 
expoziții permanente de pictură, 
carte, dar și de agricultură, interlo
cutorul ne-a înfățișat și perspecti
vele comunei care vor întregi zestrea 
realizărilor economico-sociale și 
edilitare a localității. Numai anul 
viitor, bunăoară, vor fl date in fo
losință incă 54 apartamente, se va 
extinde rețeaua de apă potabilă și 
canalizare, vor fi create noi secții 
de mică industrie.

Oamenii Lovrinulul au fost din- 
totdeauna agricultori pricepuți. Acum 
au devenit și muncitori destoinici, și 
meseriași calificați, și specialiști de 
înaltă competență. Dar, înainte de 
toate, au fost, sînt și vor rămîne 
buni cetățeni, care-și iubesc așe
zarea, pentru a cărei dezvoltare și 
înflorire muncesc cu pasiune. Că așa 
stau lucrurile o arată chipul de azi 

-•’al comunei, însăși viața lor.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

cinema teatre
O Cale liberă : SCALA (11 03 72) — 
9; 11; 13; 15; 17;. 19. favorit
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
© Sanjuro („Zilele filmului japo
nez") : STUDIO (59 53 15) — 10 ; 12; 
14; 16; 18: 20
• Cetatea ascunsă : LUMINA
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 
15: 17
e Pădurea de fagi î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
@ Secretul lui Nemesis : GLORIA 
(47 46 75) — 9: lf; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 8,30; 10.30;
12.30; 14,45; 17; 19.15. BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 8,15; 10,30; 12,30; 14,45; 
17,15.; 19
• Figuranțil : ARTA (21 31 86) — 9; 
12; 15; 18. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
12; 15: 18
• Anul soarelui liniștit : SALA MICA 
A PALATULUI — 17.15: 19,30
• Program special pentru copii șl 
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 (156110) — 9;-ll; 13; 15; 17; 19
• Acțiunea Edelstein : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17: 19
• Moromeții : COTROCENI (49 48 48) 
— 15; 18
• Planeta Kin Za Za 2 VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 18
O Oaspeți neașteptat! : PROGRESUL
(23 94 10) — 15: 17; 19

• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Ar
heologia dragostei — 17,30 ; (sala 
Atelier) : Autograf — 18
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de
pian Valentin Macovei — 17 ; (Ate
neul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Mircea Cristescu. Solistă : 
Theres Dussaut (Franța) — 18
• Opera Română (13 18 57) : Cavalle- 
ria rusticana, Paiațe — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48. bd. 
N. Bălcescu nr. 2) : Mam’zelle 
Nitouche — 18
• Teatrul Mic (14.70 81) : Niște țărani 
— 18
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Slugă la doi stăpîni — 18
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Karamazovii — 17,30; 
(sala Studio) : EX — 18,30
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Regina balului — 18,30: (sala 
Giulești, 18 04 85) : Așteptam pe alt
cineva — 18
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe sub cetini, la 
izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Muzicanții veseli — 9 ; Albă ca Ză
pada și ce! 7 pitici — 15; 18
• Circul București (10 41 95) î .»A 
sosit circul !" — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Boroboață — 15 ; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Poveste 
despre marionetă — 15
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE 
A PREȘEDINTELUI R. P. D. ETIOPIA, 

MENGISTU HAILE MARIAM
în cursul zilei de miercuri, tova

rășul Mengistu Haile Mariam, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etio
pia. președintele Republicii Populare 
Democrate Etiopia, celelalte persoa
ne oficiale care îl însoțesc au făcut 
o vizită în municipiul Pitești.

Oaspetele a fost însoțit de tova
rășul Ion Stoian. membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, conducătorul partidului 
și statului etiopian a fost salutat de 
Constantin Zanfir, prim-secretar al 
Comitetului județean Argeș al P.C.R.. 
președintele Consiliului popular ju
dețean.

Vizita a Început la Combinatul pe
trochimic Pitești, unde distinsul 
oaspete a fost informat despre acti
vitatea care se desfășoară aici pen
tru valorificarea superioară a țițeiu
lui, despre dotarea tehnică a combi
natului și parametrii tehnico-func- 
ționali ai instalațiilor concepute și 
realizate in întreprinderi din tara 
noastră. în cursul vizitei prin uni
tăți ale combinatului a fost prezen
tat procesul tehnologic modem pri
vind obținerea din materiile prime 
petroliere a carburanților și lubri- 
fianților și a fracțiilor petroliere 
pentru chimizare.

Următorul obiectiv al vizitei a 
fost întreprinderea de autoturisme, 
una dintre unitățile reprezentative 
ale industriei noastre constructoare

0 etapă nouă, superioară în procesul 
de transformare revoluționară 
a societății noastre socialiste

(Urmare din pag. I)

organizării și conducerii vieții 
sociale, al activității ideologice și 
cultural-educative, dovedindu-se 
de o deosebită Însemnătate pentru 
progresul operei de construcție so
cialistă. Se demonstrează astfel. 
Încă o dată, rolul decisiv al secre
tarului general al partidului nu 
numai in conceperea programelor 
de dezvoltare multilaterală a țării, 
In întemeierea unor noi orientări 

e deschid orizonturi generoase 
:rei de construcție socialistă, cl 

ș> in înfăptuirea lor practică, în 
găsirea formelor și modalităților 
organizatorice menite să asigura 
transpunerea Integrală în viață a 
hotăririlor adoptate.

Marcăm împlinirea a trei ani da 
la Congresul al XIII-lea în at
mosfera de efervescență și puter
nică angajare in care poporul nos
tru se pregătește să întimpine un 
eveniment de mare importanță în 
viața social-politică a țării — Con
ferința Națională a partidului. 
Abordînd asemenea probleme cum 
ar fi stadiul dezvoltării forțelor 
da producție, al societății socialis
te în general, al relațiilor de pro
ducție și sociale, al democrației 
muncitorești, perfecționării condu
cerii, continuării procesului revolu
ționar in noua etapă de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, Conferința va adopta o se
rie de măsuri menite să asigure în
făptuirea exemplară a orientărilor 
stabilite de forumul suprem al co
muniștilor români, să confere per
spective clare luptei și muncii po
norului român pentru înfăptuirea 
’rogramului partidului.
Coordonata fundamentală a 'Ac

tivității economico-soclale in acești 
ani, în spiritul hotăririlor Con
gresului al XIII-lea, a reprezen- 
tat-o afirmarea factorilor intensivi 
șl calitativi ai dezvoltării. O aten
ție deosebită s-a acordat și se 
acordă in continuare modernizării 
mijloacelor de muncă și structurii 
producției, ridicării nivelului teh
nic șl calitativ al produselor, in
troducerii pe scară mai largă a 
tehnologiilor avansate, promovării 
consecvente a progresului tehnic 
prin realizarea integrală a pro
gramelor cu privire la mecaniza
rea, automatizarea și robotizarea 
diferitelor sectoare economice. O 
prioritate pentru dezvoltarea eco
nomică de tip intensiv, cum este 
cea promovată in acest cincinal, o 
constituie reducerea substanțială a 
consumurilor materiale și energe
tice, creșterea puternică a produc
tivității și eficienței, realizarea 
unor performanțe economice cit 
mai apropiate de cele ale țărilor 
avansate.

Un rol de primă însemnătate In 
îndeplinirea tuturor acestor obiec
tive revin cercetării științifice, 
introducerii cu rapiditate în pro
cesele de producție a celor mal 
noi cuceriri ale științei și tehnicii. 
Tocmai de aceea, știința, cercetarea 
românească — a căror orientare 
și îndrumare nemijlocite sint 
asigurate cu înaltă competență de 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu — sint 
profund angajate în realizarea 
unor produse noi, de înaltă com
petitivitate tehnică și economică, 
în valorificarea tot mai eficientă 
a resurselor de care dispunem, în 
promovarea unor tehnologii de 
înalt randament, în afirmarea cit 
mai puternică a noii revoluții 
tehnico-științifice.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al XIII-lea, în alte cuvln- 
tări ulterioare, toate eforturile în di
recția modernizării producției șl 
ridicării nivelului calitativ al ac

Administrația de Stat Loto-Pronosport informează :
Ultima tragere Loto 2 din această 

lună va avea loc duminică, 22 
noiembrie 1987. Reamintim partlci- 
panților unele dintre avantajele 
deosebite ale acestei acțiuni : sim- 
plitatea formulei, cu cele 12 nume
re, in cadrul a 3 extrageri ; po
sibilitatea de a se cîștiga și cu 
numai 2 numere ; taxa unică, de 
numai 10 lei ; gama largă și va
riată de ciștigurl, din care nu 

de mașini. Șefului statului etiopian 
i-au fost prezentate performanțele 
autoturismelor produse la Pitești, ară- 
tîndu-se că autoturismele purtînd 
marca Dacia se exportă și sint apre
ciate in numeroase țări ale lumii. 
Gazdele au informat că specialiștii 
întreprinderii se preocupă in conti
nuare de sporirea producției și di
versificarea gamei de autoturisme, 
de modernizarea fluxului de fabri
cație.

După ce a străbătut clteva artere 
ale municipiului Pitești — oraș care 
a cunoscut profunde innoiri edilitar- 
gospodărești, mai ales după Con
gresul al IX-lea al partidului — 
oaspetele a vizitat Combinatul de 
prelucrare a lemnului. Gazdele au 
prezentat aspecte ale dezvoltării în
treprinderii. subliniind că în combi
nat se asigură un înalt grad de pre
lucrare a materialului lemnos. într-o 
variată gamă de produse. Oaspetele 
a manifestat un deosebit interes față 
de procesul de chimizare a materiei 
lemnoase, relevind posibilitățile care 
există pentru colaborarea in acest 
domeniu dintre unitățile de profil 
din cele două țări.

Tovarășul Mengistu Haile Mariam 
a semnat în cartea de onoare a uni
tăților vizitate, exprimînd aprecieri 
la adresa rezultatelor obținute si a 
urat succes in activitatea pe care o 
desfășoară colectivele de oameni ai 
muncii.

(Agerpres)

tivității economice trebuie să se 
exprime în realizarea integrală a 
planului la toți indicatorii, in 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
ce revin fiecărui colectiv. înfăp
tuirea planului constituie măsura 
concretă a răspunderii comuniste, 
modalitatea practică prin care fie
care colectiv și om al muncii con
tribuie la propășirea țării. Prin 
urmare, acestui obiectiv trebuie 
să 1 se acorde o importanță fun
damentală în orice colectiv.

Prioritatea acordată de congres 
laturilor intensive, calitative ale 
dezvoltării economice trebuie să 
se repercuteze in plan individual 
prin sporirea exigenței față de 
propria muncă. Rezultatele obținu
te pe ansamblul societății nu sint 
decît suma rezultatelor dobîndite 
de fiecare colectiv, de fiecare ce
tățean, în aceste rezultate regă- 
sindu-se cu fidelitate calitatea 
muncii fiecărui colectiv. Dacă, 
astăzi, partidul, prin vocea sa cea 
mai autorizată, îndeamnă și cere să 
se treacă în mod hotărît la o nouă 
calitate a întregii activități econo- 
mico-sociale, atunci fiecare din
tre oamenii muncii trebuie să do
vedească prin fapte concrete de 
muncă, prin realizările obținute că 
este conștient că îndeplinirea a- 
cestui obiectiv, cu adevărat vital 
pentru viitorul națiunii înseși, 
este îmbunătățirea radicală a pro
priei munci.

Profund convins de adevărul că 
înfăptuirea idealurilor socialismu
lui este strîns legată de instaura
rea unui climat internațional de 
pace și colaborare, partidul nostru. 
România socialistă au desfășurat 
in anii de după Congresul al 
XIII-lea o Intensă activitate pe 
plan internațional, dovedind o 
consecventă preocupare pentru 
destinele națiunii noastre și, deo
potrivă, pentru destinul umanită
ții. Evoluția vieții internaționale 
a adus în acest răstimp puternice 
confirmări ale justeței și realis
mului orientărilor stabilite de fo
rumul suprem ai comuniștilor ro
mâni și in problemele internațio
nale.

Acum, la împlinirea a trei ani de 
la deschiderea lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
scrutăm viitorul cu încrederea că 
anii ce vor veni vor adăuga noi 
realizări, noi împliniri pe chipul 
demn al patriei socialiste. Această 
încredere se bazează pe temeiuri 
sigure: avem un partid puternic șl 
mai unit decît oricînd, „un adevă
rat partid de masă, stimat și ur
mat cu încredere de întregul 
popor" — cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — partid capa
bil să adopte soluții originale, me
nite să asigure progresul neîntre
rupt al patriei noastre ; avem o 
clasă muncitoare eroică, un popor 
harnic și plin de energie, hotărît 
să înfăptuiască politica partidului. 
Pregnanta realitate a societății 
noastre — unitatea națiunii in ju
rul partidului, ai secretarului său 
general, voința sa nestrămutată 
de a infăptui neabătut hotăririle 
Congresului al XIII-lea reprezintă 
garanția că vom învinge toate 
greutățile, că vom construi o țară 
așa cum au visat-o înaintașii, așa 
cum este ea proiectată in Progra
mul partidului, in celelalte docu
mente programatice ale comuniști
lor români.

Să facem din acest cincinal, 
prin muncă și dăruire comunistă, 
patriotică, prin tăria aspirațiilor 
și îndrăzneala ideilor, un cincinal 
al unor mărețe împliniri socialis
te, al calității, să intîmpinăm Con
ferința Națională a partidului, pre
cum și aniversarea a 40 de ani de la 
proclamarea Republicii cu rezulta
te cit mai prestigioase In toate do
meniile !

lipsesc autoturismele ..Dacia 1300“. 
Toate acestea justifică interesul 
crescind al participanților, care 
este răsplătit cu generozitate. De
sigur că, procurind biletele cu 
numerele favorite, trebuie avut în 
vedere că mai multe variante ju
cate oferă și mai multe șanse. 
Ultima zi de participare este 
iîmbătă, 21 noiembrie.

Domnului ZINE EL ABIDINE BEN ALI
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS

Cu ocazia desemnării dumneavoastră în funcția de președinte al. Repu
blicii Tunisiene, îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare rodnică 
statornicite între țările noastre se. vor adinei și extinde tot mai mult în viitor 
în interesul reciproc al popoarelor român și tunisian, al cauzei păcii și 
înțelegerii în lume.

©ameții,fapte, semnificații

.DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI^
I......... , ■ .............................. ...... ......................... —--------------- -------------------------------------- ------- —-------------- -----------------------------------------------------

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cocori și sateliți artificiali 
la Xi’an

TELEGRAMA
Prlmul-mînistru al. Guvernului 

Republicii Socialiste România. 
Constantin Dăscălescu. a trimis o 
telegramă primului-ministru al Re
publicii Tunisiene, Hedi Baccouche. 
prin care ii adresează, cu ocazia nu
mirii în această funcție, cele mai 
calde felicitări și urări de succes in 
activitate.

Viața economico-socială 
a localităților patriei

DIN 'VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP

IAȘI : O nouă capacitate 
de producție

Recent, la Combinatul de utilaj 
greu din: Iași a fost pusă în func
țiune, la secția de forjă ușoară și 
de matrițare, încă o capacitate de 
2 000 tone piese matrițate în dife
rite forme și dimensiuni, care se 
utilizează in procesul de fabricație 
de pe această mare platformă in
dustrială. Noua capacitate de pro
ducție este dotată cu mașini și 
utilaje de mare randament în ex
ploatare. de proveniență româneas
că. Colectivul combinatului depune, 
în continuare, eforturi susținute 
pentru ca acest important obiectiv 
să fie racordat la circuitul pro
ductiv pînă la sfîrșitul anului în 
curs, la Întreaga sa capacitate de 
10 000 tone piese matrițate pe an. 
(Manole Corcaci).

BRĂILA : In premieră — 
nave multifuncționale

Mobilizați de Indicațiile și orien
tările date de secretarul general al 
partidului, navaliștii brăileni ra
portează noi realizări în activita
tea productivă. Ei au realizat pri
mul tanc multifuncțional de 4 400 
tdw din seria celor destinate expor
tului, acest tip constituind o pre- 

țmieră pentru industria navală ro
mânească.

— In curlnd — ne informează 
Inginerul Alexe Vasiliu, directorul 
Șantierului naval Brăila — va 
pleca în probe de mare a doua 
navă din aceeași serie, ai cărei 
parametri tehnico-funcționali și de 
fiabilitate au fost îmbunătățiți pe 
baza experienței acumulate în exe
cuția primei nave de acest tip. 
(Candiano Priceputul. .

BACĂU : Resursele locale 
— superior valorificate

In municipiile, orașele și cornul 
nele județului Bacău au fost în
ființate în ultima vreme aproape

ACTUALITATEA S^QRT*VĂ
Aseară, la Viena, in ultimul 
meci din preliminariile cam
pionatului european de fotbal

Un scor egaL.. 
insuficient pentru calificare

VIENA 18 (Agerpres). — Pe sta
dionul „Prater" din Viena s-a dispu
tat miercuri seara meciul dintre for
mațiile Austriei și României, contind 
pentru preliminariile campionatului 
european de fotbal (grupa I). Parti
da s-a încheiat cu rezultatul de 0—0.

La Sevilla, In cadrul aceleiași gru
pe, echipa Spaniei a întrecut cu sco
rul de 5—0 (3—0) selecționata Al
baniei.

în urma acestor rezultate, clasa
mentul final al grupei se prezintă 
astfel : 1. Spania — 10 puncte ;
2. România — 9 puncte ; 3. Austria — 
5 puncte ; 4. Albania — 0 puncte.

★
HANDBAL. • Incepînd de miine. 

timp de trei zile, la Constanța vor 
avea loc campionatele balcanice de 
handbal feminin. Participă echipele 
reprezentative ale Bulgariei, Iugo
slaviei, Turciei și României. Tradi
ționala competiție are pentru hand
balistele noastre o importantă apar
te. ea constituind un ultim prilej de 
verificare și pregătire, totodată, in 
vederea participării lor, peste numai 
o lună (la Sofia), la turneul de ca
lificare pentru Jocurile Olimpice din 
1988. • în prima zi a „Supercupei 
Mondiale" la handbal masculin, com
petiție ce se desfășoară îi, mai multe 
orașe din R. F. Germania, s-au în
registrat următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — România 28—20 (16—11), 
Ungaria — Suedia 22—21 (12—9),
R. D. Germană — Iugoslavia 26—17 
(13-8).

JUDO. Azi, la Essen (R. F. Ger
mania), încep campionatele mondia
le de judo. Tara noastră va fi re
prezentată de cinci sportivi : D. Bol- 
bose (superușoară), I. Șerban (semi- 
ușoară), I. Rusu (semimijlocie), P. 
Anițoaie (mijlocie), M. Cioc (grea și 
open). De reținut că Mihai Cioc este 
campion european „en titre" la cate
goria grea (1987, la Paris) și meda
liat cu bronz la C.M, din 1983 (la 
Moscova), Ilie Șerban campion eu
ropean in 1985, la Hamar (Norvegia), 
iar Dragoș Bolbose campion euro
pean de tineret (Wroclaw, 1987).

FOTBAL. • In preliminariile Cam
pionatului european de fotbal rezer
vat echipelor de tineret : Spania — 
Albania 3—0 (2—0), Franța — R.D. 
Germană 2—2 (1—0), Austria —

In telegramă se exprimă convin
gerea că, acționînd împreună, guver
nele celor două țări vor aduce o 
contribuție tot mai importantă Ia 
dezvoltarea legăturilor de prietenie 
și colaborare statornicite între Româ
nia și Tunisia.

350 de noi unități de mică indus
trie și prestatoare de servicii pen
tru populație. Cele mai multe sec
ții, ateliere și puncte de lucru au 
fost organizate la Bacău, în cen
trele muncitorești Comănești, Moi- 
nești, Buhuși, precum și în comu
nele Răchitoasa, Poduri, Ghimeș- 
Făget, Dofteana, Oituz, Gîrleni. 
La orașe, unitățile prestatoare de 
servicii nou înființate au fost am
plasate cu prioritate la parterul 
blocurilor din noile ansambluri de 
locuințe. In prezent, în județ func
ționează aproape 3 000 de Unități 
de mică industrie și prestatoare 
de servicii, din care mai mult de 
jumătate în mediul sătesc. Numai 
în acest an ele au realizat peste 
1 600 de noi sortimente de mobi
lier, țesături, confecții textile, tri
cotaje, încălțăminte, articole de uz 
casnic și gospodăresc. De notat că 
atit unitățile de mică industrie, cit 
și cele prestatoare de servicii fo
losesc materii prime și materiale 
locale și refolosibile : agregate mi
nerale de carieră și balastieră, 
nuiele de răchită, material lemnos 
provenit din doborîturi de vînt și 
tăieri de igienizare, resturi de 
cauciuc și mase plastice, de piele 
naturală și artificială, cupoane tex
tile și altele. (Gheorghe Baltă).

DELTA DUNĂRII :
A început 

recoltarea stufului
în Delta Dunării în aceste zile 

de noiembrie o nouă campanie de 
tradiție a fost declanșată — re
coltarea stufului. Oamenii muncii 
din cadrul Centralei Delta Dunării, 
folosind la întreaga capacitate uti
lajele mecanice de recoltare, au 
strîns pînă acum o producție de 
stuf care însumează peste 2 500 
tone, contribuind astfel la valorifi
carea complexă, integrală, a resur
selor naturale din această zonă a 
țării. Cele mai bune rezultate au 
obținut stuficultorii din Sulina, 
Sfintu Gheorghe. Independența. 
(Neculal Amihulesei).

România 2—1 (0—1). • în meci pen
tru preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, selecționata Camerunului a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—1) 
meciul susținut pe teren propriu cu 
echipa Ghanei. • La Granada, în
tr-un meci amical de fotbal, echipa 
locală, care activează în liga secun
dă a campionatului spaniol, a învins 
cu scorul de 3—2 formația suedeză 
Malmoe. în formația-gazdă au evo
luat împreună, pentru prima oară, 
cei trei frați Maradona : Diego, 
Hugo și Manolo. După cum se știe, 
primii doi joacă in campionatul ita
lian, iar Manolo este component al 
echipei Granada.

SCRIMA. „Cupa Mondială" la scri
mă pentru junioare a programat în 
localitatea franceză Etampes un con
curs, in care victoria a revenit flo- 
retistei vest-germane Anja Fichtel, 
care a dispus în finală cu 8—6 de 
coechipiera sa Sabine Bau. în cla
samentul general, după cinci probe, 
conduce Sabine Bau — 38 puncte, 
urmată de Diana Bianchedi (Italia) 
— 31 puncte.

TENIS. • în „Turneul campioane
lor" la tenis, ce se desfășoară la 
New York, Martina Navratilova a 
învins-o cu 6—4, 7—6 pe Catarina
Lindqvist, iar Manuela Maleeva a 
dispus cu 4—6. 6—4, 6—3 de Claudia 
Kohde. • „Turneul campionilor” la 
tenis pentru tineret se va desfășura 
în localitatea vest-germană Frie
drichshafen, între 24 și 28 noiembrie, 
cu participarea a 16 jucători din opt 
țări. Prihtre aceștia se numără vest- 
germanii Boris Becker, Patrick Kuh- 
nen, suedezii Magnus GustafssOn, 
Christian Bergstroem, italianul Clau
dio Pistolesi, austriacul Thomas Mus
ter, francezul Eric Winogradski șl 
americanul David Wheaton.

LUPTE. „Cupa Mondială" la lupte 
greco-romane s-a încheiat la Albany 
(S.U.A.) cu victoria echipei U.R.S.S., 
care cucerește pentru a opta oară 
consecutiv trofeul. Sportivii sovietici 
au întrecut cu același scor (9—1) 
formațiile Cubei. Japoniei, Scandi
navici și S.U.A.

CĂLĂRIE. Concursul Internațional 
de călărie de la Hanovra s-a în
cheiat cu o probă de obstacole, in 
care victoria a revenit austriacului 
Thomas Fruhmann, pe calul „Gran
deur". cu timpul de 33”64/100 și zero 
puncte penalizare. Vest-germanul 
Ludger Beerbaum („Castor") s-a si
tuat pe locul doi, eu 36”68/100, în 
timp ce campionul englez David 
Broome („Countryman") a ocupat 
locul trei in 42”36/100.

Nu le-am numărat niciodată; nu 
știu cîte flori avea magnolia din 
fața marelui hotel din Beijing — 
o sută ? Mai multe ? Mai puține ? 
Oricum, vedeam primele flori din 
primăvara cind ne-am aflat în oa- 
pitala Republicii Populare Chineze 
și imaginea mirifică a generoasei 
magnolii din Beijing,îmi stăruie pe 
retină — simbol, intr-un fel. al în
floririi spirituale a Chinei contem
porane. O magnolie înflorită, sub 
petalele căreia se fotografiau chi
nezoaice surizătoare, închide in 
suavitatea ei o clipă din timpul 
imemorial înscris în calendarul 
atit de vechi al unuia dintre lea
gănele civilizației umane.

...Iar dacă există un punct în 
care sînt polarizate virtuțile aces
tui leagăn, acesta este provincia 
Shaanxi. Aici au răsunat, cu 
mii de ani in urmă, primele mă
suri ale amplei simfonii care este 
civilizația chineză. Pe valea Flu
viului Galben, arheologii și antro
pologii nu mai ostenesc aducînd la 
lumină primele urme ale giganti
celor treceri spre om, spre Homo 
sapiens, ca și ale trecerilor spre 
actuala civilizație. Pentru că ceea 
ce este de primă și supremă 
evidență atunci cind e vorba 
de civilizația acestor locuri este 
continuitatea ei. trecerea prin 
veacuri și prin milenii a unui flux 
permanent, unul și același, a unui 
fitil — nu doar plastic,, ci mult mai 
mult — inconfundabil. stilul civi
lizației milenare chineze.

Este ușor de detectat, la locuito
rii aoestei străvechi provincii, 
nobilul orgoliu încercat pentru 
ceea ce reprezintă ei pe harta spi
rituală a Chinei. Și pe bună drep
tate. In muzeul din orașul Xi’an — 
dar intr-un fel, toată provincia 
Shaanxi, nu doar capitala ei. este 
un imens muzeu — înțelegi că o sea
mă din capodoperele artei chineze, 
tot aici, pe valea Fluviului Gal
ben. s-au zămislit; că de aici au 
plecat și au iradiat în toată țara, 
in timpul dinastiei Qin, acum două 
mii de ani, moneda unică, siste
mul unic de măsuri și greutăți, le
gislația, sistemul de administra
re a statului — într-un cuvînț, că 
aici a început civilizația chineză. 
Iar dacă la acesta mai adaugi că 
filozofi ca Lao Țzî și Confucius, 
poeți ca Du Fu și Li Tai pe — ctil- 
mile cele mai înalte ale filozofiei 
și poeziei chineze clasioe — s-au 
născut sau au lucrat în Shaanxi, 
înțelegi că nobilul orgoliu al lo
calnicilor este mai mult decît jus
tificat.

- Și, mai ales, că este necesar. 
Pentru că e nevoie de un frumos 
orgoliu pentru a păstra, pentru a 
organiza și înzestra mulțimea de 
muzee cu care te intîmpină aceas
tă provincie din centrul Chinei, 
pentru a cinsti trecutul pe măsura 
altitudinilor sale, pentru a te re
vendica și pentru a continua cu 
conștiința că preiei și. nu doar atit, 
că sporești moștenirea strămoșilor. 
In Xi’an-ul anului 1987, descoperit 
intr-o incandescentă zi de primă
vară. dimensiunea spirituală — a 
locului și a oamenilor — se vă
dește a fi definitorie. La fel si 
continuitatea ei, așa cum o perce
pem.

In muzeu, stele înalte, din mar

ȘAH. Cea de-a 15-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah, 
ce se desfășoară la Sevilla intre 
marii maeștri sovietici Gări Kaspa
rov și Anatoli Karpov, a fost amina- 
tă la cererea lui Kasparov și șe va 
disputa probabil vineri. După cum se 
știe, scorul’’este de 7,5—6,5 puncte in 
favoarea lui Kasparov.

• în runda a treia a campiona
tului republican feminin de șah ce 
se desfășoară la Clubul I.T.B. (stra
da Lipscani ,21), Gertrude Baumstark 
a cîștigat la Eugenia Ghindă. Sma- 
randa Boicu a pierdut la Mariana 
Duminică, Ligia Jicman a cîștigat cu 
piesele negre la Otllia Ganz. si tot 
cu negrele Margareta Mureșan a în
vins-o pe Lavinia Popescu. Parti
dele Cristina Bădulescu — Mariana 
Caravan. Ildiko Kun — îudit Kosma, 
Mădălina Stroe — Cristina Stanca 
s-au încheiat remiză.

în clasament conduce Mariana 
Duminică — 3 puncte, urmată de 
Margareta Mureșan — 2,5 puncte.

Ieri, în divizia B 
la fotbal

Rezultate înregistrate In etapa a 
12-a a Campionatului diviziei B Ia 
fotbal : seria I : Olimpia Rm. Sărat
— C.S. Botoșani 2—0 ; Unirea Slo
bozia — Fepa ’74 Bîrlad 3—3 ; C.F.R. 
Pașcani — Unirea Focșani 5—1 ; 
Prahova C.S.U. Ploiești — F.C.M. 
Progresul Brăila 1—1 ; Steaua Mi- 
zil — F.C. Constanța 2—1 ; Petrolul 
Brăila — Politehnica Iași 1—1 ; 
Inter Vaslui — Șiretul Pașcani 2—1: 
Metalul Plopenl — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—0 ; Delta Tulcea — Gloria 
Buzău 1—1 ; Seria a II : Metalul 
București — Progresul Vulcan Bucu
rești 1—1 ; Sportul „30 Decembrie"
— Electroputere Craiova 1—0; Spor
tul Muncitoresc Caracal — Sportul 
Muncitoresc Slatina 1—1 ; I.C.I.M. 
Brașov — Chimia Rm. Vîlcea 1—2 ; 
Electromureș Tg. Mureș — Tracto
rul Brașov 4—0 ; C.S.M. Pandurii 
Tg. Jiu — Jiul Petroșani 1—0 ; Inter 
Sibiu — Gaz Metan Mediaș 3—1 ; 
Autobuzul București — C.S. Tîrgo- 
viște 1—0; A.S. Drobeta-Tr. Severin
— Mecanică fină Steaua București 
3—0 ; Seria a IlI-a : Armătura Za
lău — Chimica Tîrnăveni 1—1 ; F.C. 
Maramureș Baia Mare — Strungul 
Arad 0—0 ; C.S.M. Reșița — A.S. 
Paroșenl Vulcan 1—0 ; F.C.M. UT. 
Arad — Gloria Reșița 2—0 ; A.S.A. 
Progresul Timișoara — Minerul Baia 
Sprie 6—0; Gloria Bistrița — Vic
toria Caret 4—0 ; Olimpia I.U.M. 
Satu Mare — C.I.L. Sighet 0—0 ; 
Dacia Mecanica Orăștia — Metalul 
Bocșa 1—0. 

mură neagră, adăpostesc în carnea 
lor frumuseți de vis pentru ochii 
oricui — dar pentru ochii chinezi
lor de o mie de ori mai frumoase: 
pentru că acolo sint gravate ireale, 
diafane peisaje cu bambus. Și? Ei 
bine, fiecare tijă de bambus e de
senată din hieroglife, hieroglife 
care au un rost și un sens, sînt 
poeme despre amurgul albastru, 
despre cocorul care se topește pe 
lună înțr-o seară de primăvară, 
despre alunecarea norilor peste de
sișul de bambus... Cind, acum vreo 
70 de ani. Guillaume Apollinaire 
născocea caligramele și o lume în
treagă îi aplauda ingeniozitatea și 
îndrăzneala, nici nu visa că în 
urmă cu o mie cinci sute de ani. 
undeva, in mijlocul Asiei, un poet, 
un poet care mai era și sculptor, 
lovea cu dalta intr-un bloc de mar
mură și „isca frumuseți și prețuri 
noi"...

Dai Zhimian, Însoțitorul nostru, 
ne spune, făcind un tur de orizont 
al orașului, că aici se află, printre 
altele, o parte din industria de vîrf 
a Chinei; de pildă, industria aero- 
spațială este reprezentată printr-o 
fabrică de avioane cu reacție și de 
un centru de lansare a Sateliților 
artificiali. „Avem mari șanse —• 
zimbește el — ca în chiar clipa de 
față peste capetele noastre, unde
va. în Cosmos, să treacă un satelit 
artificial care a pornit de aici, din 
Xi’an...". In clipa aceea ne vine in 
mint» vitrina de muzeu văzută cu 
citeva ore înainte, vitrină în care
— parcă vie, în orice caz, emoțio
nantă după ce te gîndești o clipă
— stătea și părea că zîmbea enigma
tic o roată dințată din oțel, evident 
parte dintr-un mecanism de trans
misie. De ce era la muzeu o bana
lă roată dințată din oțel ? Pentru 
simplul fapt că a fost confecționa
tă în anul... 206 (plus sau minus 
8 ani). E mai mult decît firesc. îți 
spui, ca la Xi'an să se afle un cen
tru de lansare a sateliților artifi
ciali...

După cum, mai mult decît firesc 
este ca în oraș să se afle 34 de 
institute de invățămînt superior cu 
peste 100 000 de studenți. Aceeași 
continuitate peste milenii face din 
orașul muzeelor și un oraș al .șco
lilor, un oraș lansat spre viitor cu 
toată încărcătura sa umană. Medici 
și profesori, ingineri pentru zeci de 
ramuri industriale, chimiști și 
textiliști, ciberneticieni, econo
miști care, în anii ce vin, își vor 
pune cunoștințele și energia în 
slujba înfloririi Chinei socialiste, 
își vor exercita profesiunile de-a 
lungul și de-a latul marii țări, pe
trec astăzi o studenție întru totul 
asemănătoare cu a studenților de 
pretutindeni. Te încrucișezi cu stu
denții peste tot, ușor de recunoscut 
după aerul juvenil și puțin abstras, 
după teancul de cărți de sub braț, 
și, mai cu seamă, după /aceea că, 
la fel ca in toate orașele lumii, 
circulă în grupuri care dau un 
spor de culoare și de mișcare 
străzii.

Unul dintre ei. cu un dicționar 
chinez-englez în mînă, ne acos
tează timid într-o seară cînd ne 
plimbam pe una din străzile la 
fel de animate ca în miezul zilei :

— Bună seara. Vreau să exer
sez engleza. îmi dati voie ?

SIRIU: Realizări ale constructorilor
Punerea în funcțiu

ne a primei hidrocen
trale de pe rîul Buzău, 
cea de la Nehoiaș, se 
află sub semnul ur
gentei. De o impor
tantă deosebită în a- 
cest context au fost si 
sint lucrările de be- 
tonare a galeriei de 
acțiune, care, in pro
porție de 80—90 la 
sută, sînt mecanizate. 
Partea de jos a gale
riei. talpa acesteia, 
care susține și linia 
pentru locomotivă si 
vagonetele de rrtină. 
trebuie si ea betonată, 
folosindu-se. în acest 
scop, prefabricate din 
beton — radiere — 
care cîntăresc cite 2.5 
tone fiecare. Introdu
cerea si vehicularea 
acestora din exterior 
au pus in fata spe
cialiștilor de la Antre
priza de construcții 
hidroenergetice Siriu 
probleme deosebite. 
Transportul radiere
lor implica ocuparea 
galeriei si deci în
treruperea altor lu
crări în spațiul și asa 
limitat al tunelului. 
După cîteva zile și 
nopți de studii și cău
tări. șeful brigăzii nr.

2. inginerul Emil Hîn- 
cu. a propus o soluție 
care însenina un ciștig 
de 25 de zile față de 
grafic, in condițiile in 
care acești mastodonți 
de beton ar fi putut 
fi introduși in subte
ran prin puțul de la 
Înșelata. Acordul asu- 
ara părții teoretice a 
soluției s-a obținut 
urgent. _ și inginerul 
Emil Hîncu a trecut, 
cu sprijinul direct al 
oamenilor din brigada 
sa. la elaborarea unei 
tehnologii originale — 
premieră pe Trustul 
de construcții hidro
energetice București 
— de coborire a ra
dierelor. Prin mon
tarea pe niște vago- 
neți speciali, realizați 
în șantier, care sint 
introduși in colivia 
puțului și coboriti 
pină la 100 de metri, 
radierele ajung în sub
teran. Aici, cu ajuto
rul unui monorai și 
al unui sistem de scri
peți. radierul este 
așezat pe o platformă 
de transport și îm
pins, apoi, de o loco
motivă. pină la locul 
de montare. Aplicarea 
acestei tehnologii ori
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SUCEAVA : Lucrări social-edilitare de amploare
Transformarea edilitară a muni

cipiului Suceava a cunoscut în ul
timii ani un ritm accelerat. Au 
apărut noile și modernele ansam
bluri de locuințe „George Enescu". 
„Cuza Vodă", „Zamca", „Ștefan 
cel Mare", „Obcinilor", care au 
făcut ca Suceava să devină unul 
din cele mai frumoase orașe ale 
țării. Numărul apartamentelor con
struite depășește 26 000, astfel 
incit mal bine de 80 la sută din 
populația municipiului beneficiază 
de locuințe noi. moderne. Pentru 
creșterea gradului de confort și ci
vilizație al sucevenilor, s-a extins 
termoficarea urbană, a fost recon
struită rețeaua de canalizare și s-a

— E o plăcere pentru noi.
— De unde veniți 7
— Ghici I
Studentul nostru încearcă Por

tugalia. Canada, nu mai știu ce. si 
nu ghicește.

— Sintem <jin România.
— Oh, România, o țară socialis

tă. sintem prieteni. Ride, e bucu
ros, mai. mai că ne-ar imbrățișa. 
Și, pe loc, fără să fie rugat, se 
transformă intr-un ghid deosebit 
de competent care ne arată fiecare 
clădire pe lingă care trecem, ne 
spune ceva despre ea. ne atrage 
atenția asupra unui detaliu arhi
tectonic. Răzbate în glasul lui a- 
celași orgoliu despre care am vor
bit, orgoliul de a continua pe o 
vatră milenară o construcție ma
terială și spirituală de o anvergu
ră impresionantă, de a da noi di
mensiuni unui efort întins peste 
veacuri și veacuri.

îp felul său, și studentul Zhou
— celălalt nume nu l-am reținut
— a rămas in amintire ca un sim
bol al tinereții Chinei, al deschide
rii spre lumea din afară, al voin
ței și bucuriei de a construi. Un 
tinăr ca mulți alții, din străvechea 
și moderna provincie Shaanxi din 
centrul continentului chinez.

Vorbind în puține rînduri despre 
spiritualitatea provinciei Shaanxi, 
am păstrat dinadins pentru final 
secvența cu care, într-o ordine fi
rească, ar fi trebuit să începem : 
„muzeul" armatei de lut. Prea 
multe realități și realizări își dis
pută in lumea contemporană titlul 
de glorie de a fi „a opta, minune 
a lumii". Unele, .cu vădită îndrep
tățire, altele cu mai puțină; dar, 
dintre toate, cea care, fără urmă 
de îndoială, îl merită este armata 
de lut din Shaanxi. Am pus mai 
sus cuvîntul „muzeu" între ghili
mele pentru că locul este un mu
zeu doar în parte; nu poți spune 
„muzeul piramidelor Egiptului" 
sau „muzeul tripticului lui Brân- 
cuși". La fel și aici. Mii și mii do 
statui, nici una la fel cu cealaltă, 
mai mari decît modelul real. înfă
țișează o armată de teracotă, ni
micitoare prin frumusețe, enigma
tică, venind din timp și plecind in 
timp, taină și lut.

Cine le-a făcut ? De ce le-a fă
cut ? Cine sînt ei ? De ce au în
mărmurit pentfu veacuri și mile
nii ? Nimeni nu știe, cițiva încear
că să răspundă și toți ttjec înfiorați 
simțind mileniile așa cum simțim 
noi, acum, secundele. Armata de 
lut surîde și merge înainte.

...Shaanxi, leagănul Chinei, mîn- 
dru de a fi adăpostit începuturile 
uneia dintre civilizațiile planetei. 
Obiectele cosmice pleacă tot de 
aici, poate chiar de pe același me
tru pătrat unde pentru prima oară 
in Asia un om — pentru că, acum, 
era. un om ! — semăna, într-o di
mineață de toamnă, un bob de 
griu, avind în minte imaginea u- 
nui spic sub soarele amiezei de 
vară. Pentru că, spun invățații, a- 
gricultura tot aici a început.

La plecare, în fața aeroportului 
din Xi’an, magnoliile scriau pe cer 
poeme.

Geortje-Radu CHSROV1C1

ginale a revenit echi
pei de mecanici con
dusă de Constantin 
Brădeanu. La cobori- 
rea primului radier, 
împreună cu cei 35 de 
oameni ai săi. acest 
destoinic muncitor a 
pus la ■ punct insta
lația și a perfecțio
nat-o ..din mers".

Am revenit in a- 
ceste zile la Siriu 
pentru a-1 cunoaște 
mai bine pe mecanicul 
șef de echipă care, la 
cei 37 de ani ai săi. 
și-a ciștigat. prin buna 
pregătire profesională, 
și ambiția de autoper- 
fecționare, un bine
meritat prestigiu in 
rîndul constructorilor 
barajului. Am aflat că 
a primit de citeva 
zile certificatul de 
muncitor cu inaltă ca
lificare. Tovarășii săi 
de muncă, mecanicii, 
unii cu timplele că
runte. ne-au vorbit cu 
multă dragoste despre 
tînărul secretar ăl 
organizației lor de 
partid. Constantin Bră
deanu. care a ridicat 
meseria de mecanic 
la mare cinste pe șan
tierul de la Siriu. 
(Stelian Chiper).

nouă etapă de progres sl civi
lizație socialistă. Trei ani de la 
Congresul al XIII-lea ăl P.C.R.

20.50 Partidul, Patria. Poporul. Spec
tacol literar-muzical-coregrafic 
(color)

21,10 Mari, actori, mari regizori.
Jean Georgescu

21.50 Telejurnal

introdus alimentarea cu gaze na
turale a locuințelor, în prezent 
fiind racordate la rețeaua de gaze 
peste 7 000 apartamente. De ase
menea, .s-au asfaltat șl construit 
noi străzi, la toate acestea alătu- 
rindu-se numeroase construcții so- 
cial-culturale. Sistematizarea mu
nicipiului, care valorifică și îmbi
nă în mod armonios relieful său 
variat și cadrul natural cu monu
mentele medievale și noile edificii 
înălțate în anii socialismului, a 
transformat Suceava lntr-un veri
tabil punct de atracție pentru nu
meroși vizitatori români și străini. 
(Sava Bejinariu).
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Vizita în Narea Britanie a ministrului rumân 
al afacerilor externe

Există șanse și pentru a se ajunge la un acord 
privind interzicerea armelor chimice

BONN ÎS (Agerpres). — Intr-o 
declarație dată publicității de Mi
nisterul de Externe al R.F. Ger
mania, Hans-Dietrich Genscher a- 
preciază că, după înțelegerea so- 
vieto-americană asupra eliminării 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune, in prezent există bune 
șanse și pentru a se ajunge la un 
acord asupra interzicerii pe plan 
mondial a armelor chimice — rela
tează agenția D.P.A. După ce in 
cursul negocierilor sovieto-ameri- 
cane din ultimele luni au fost înre-

în
se

ORIENTUL MIJLOCIUȘedința Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. care a 
hotărît ca viitoarea plenară a Co
mitetului Central al partidului să 
se desfășoare în două faze — prima 
va începe la 25 noiembrie, iar a 
doua în prima parte a lunii decem
brie. De asemenea, după cum infor
mează agenția P.A.P., a fost dat 
publicității raportul Biroului Politic 
pentru viitoarea plenară, intitulat 
„Adîncirea înnoirii socialiste — con
diție pentru accelerarea dezvoltării 
Poloniei". In raport sînt prezentate 
orientările și sarcinile concrete pri
vind perfecționarea activității eco
nomice și adîncirea democrației.

In sprijinul eforturilor 
de pace 

In America Centrală
BRASILIA 18 (Agerpres). — Pre

ședinții Argentinei. Braziliei, Uru- 
guayuluî. Perului, Columbiei, Vene- 
zuelei, Republicii Panama și Mexi
cului vor semna la 28 noiembrie, la 
Acapulco, o Declarație în favoarea 
păcii în America Centrală. Declara
ția sprijină eforturile „Grupului de 
la Contadora" și „Grupului de spri
jin" întreprinse in favoarea păcii în 
America Centrală.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres). — Reuniunea președinților 
celor opt țări membre ale „Grupu
lui de.la Contadora" și „Grupului 
de sprijin", din 27—29 noiembrie, 
va constitui un eveniment de mare 
importanță în eforturile pentru 
crearea unui climat de pace și in 
favoarea edificării unei noi ordini 
economice internaționale — a apre
ciat președintele Comisiei pentru 
relații externe a Senatului mexican, 
Humberto Hernandez.

MANAGUA 18 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a propus partide
lor și fracțiunilor politice partici
pante la. dialogul național o agendă 
care include aspectele referitoare la 
formele de participare populară la 
viitoarele procese electorale din tară 
— relatează agenția Prensa Latina, 
între temele principale avansate 
pentru a fi discutate șe. numără re
forma legilor electorale si a parti
delor politice, mecanismele de parti
cipare a partidelor ce nu fac parte 
din parlamentul nicaraguan în siste
mul instituțional național.

• Declarația președintelui Hosni Mubarak • In favoarea unei 
conferințe internaționale de pace • Reuniunea Comitetului

Executiv
CAIRO 18 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Hosni Mubarak, a a- 
preciat că recenta reuniune la nivel 
inalt de la Amman a oferit partici- 
panților prilejul de a netezi calea in 
direcția eliminării deosebirilor de 
păreri dintre țările arabe. După cum 
transmite agenția MENA, cu ocazia 
unei vizite de lucru efectuate în gu- 
vernoratul Menufia, șeful statului 
egiptean a declarat că, deși reuniu
nea din capitala Iordaniei nu a putut 
oferi soluții la toate problemele, ea 
a constituit un pas important în di
recția întăririi unității pe plan arab. 
Referindu-se la conflictul dintre 
Iran și Irak, președintele Mubarak a 
relevat că statele arabe au dat do
vadă de realism în evaluarea situa
ției și dispun de mari posibilități în 
abordarea tuturor problemelor lega
te de acest conflict, la a cărui solu
ționare Egiptul se străduiește să-și 
aducă întreaga contribuție.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
In orașul Atlanta, din statul Geor
gia. au început lucrările unei reu
niuni neoficiale consacrate proble
mei convocării unei conferințe inter
naționale de pace în Orientul Mij
lociu — relatează agenția egipteană 
MENA. La reuniune, organizată de 
Centrul Carter de studii politice, iau 
parte reprezentanți neoficiali ai 
tuturor părților implicate în conflic
tul din Orientul Mijlociu, precum și 
din partea celor cinci state membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate. Luind cuvîntul la deschide
rea lucrărilor reuniunii, fostul pre
ședinte al S.U.A.. Jimmy Carter, a 
declarat că situația din Orientul 
Mijlociu — în cazul în care nu va 
fi rezolvată în mod pașnic — poate 
periclita pacea întregii lumi. El s-a 
pronunțat în favoarea unei confe
rințe internaționale de pace în Ori
entul Mijlociu, sub auspiciile O.N.U., 
care să conducă la reglementarea pe

al O.E.P.
cale politică a tuturor problemelor 
divergente din regiune.

BAGDAD 18 (Agerpres). La Bag
dad a început reuniunea Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, sub conduce
rea președintelui său, Yasser Ara
fat. Intr-o declarație făcută agenției 
INA, el a relevat că vor fi analizate 
problemele referitoare la relațiile 
lordaniano-palestiniene. îmbunătățite 
ca urmare a eforturilor întreprinse 
de președintele Irakului, Saddam 
Hussein, in cadrul lucrărilor întilniril 
extraordinare arabe la nivel înalt 
de la Amman. Vor fi examinate, de 
asemenea, hotărîrile reuniunii la ni
vel înalt de la Amman referitoare Ia 
situația din Golf și situația din te
ritoriile arabe ocupate, unde popu
lația palestiniană este obiectul prac
ticilor represive ale autorităților de 
ocupație israeliene.

NOUAKCHOTT 18 (Agerpres). — 
Mauritania a hotărît să restabilească 
relațiile diplomatice cu Republica 
Arabă Egipt.

DOHA 18 (Agerpres). — Qatarul a 
enunțat restabilirea relațiilor diplo
matice cu Egiptul începînd de 
miercuri — transmite agenția Q.N.A.

Un grup extremist îsraelian a pă
truns intr-o moschee din orașul El- 
Khalil (Malul de vest al Iordanului), 
intimidind pe cei aflați în interior. 
Pe de altă parte, agențiile de presă 
transmit din teritoriile arabe ocupa
te că, marți, cadrele didactice ale 
universității arabe din Bethlehem 
au organizat o demonstrație cerînd 
reluarea cursurilor. Autoritățile au 
închis această universitate in urmă 
cu citeva săptămîni, pentru a pune 
capăt manifestațiilor studenților pa
lestinieni.

(Agerpres)

naționale, au fost analizate aspecte 
de interes comun ale vieții Interna
tionale, relevîndu-se necesitatea in
tensificării eforturilor tuturor țărilor 
pentru oprirea cursei Înarmărilor, in 
primul rînd nucleare, pentru elimi
narea armelor nucleare din Europa 
și din întreaga lume, pentru soluțio
narea stărilor de conflict și tensiune 
numai pe calea tratativelor, pentru 
lichidarea subdezvoltării' și instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Ministrul de externe al României 
a avut, de asemenea, întîlniri cu 
conducerile Departamentului pentru 
Industrie șl Comerț, Consiliului pen
tru Comerț Exterior, Companiei 
British Aerospace, cu reprezentanți 
ai unor firme și cercuri- de afaceri, 
cu membri ai Parlamentului britanic.

LONDRA 18 (Agerpres). — La 
invitația secretarului de stat pentru 
afacerile externe și ale Common
wealth, Geoffrey Howe, ministrul afa
cerilor externe al României, loan 
Totu, a efectuat o vizită oficială în 
Marea Britanie. Cu acest prilej au 
fost evicrențiate perspectivele de 
dezvoltare a raporturilor de colabo
rare dintre România și Marea Bri
tanie, posibilitățile concrete de creș
tere și diversificare a schimburilor 
comerciale, a cooperării economice 
și tehnico-științifice, corespunzător 
potențialului de care dispun econo
miile celor două țări, de impulsio
nare a raporturilor româno-britanice 
pe toate planurile și a conlucrării 
dintre cele două țări pe arena inter
națională.

In cadrul schimbului de vederi tn 
probleme actuale ale situației inter

gistrate progrese substanțiale 
acest domeniu, acum trebuie să 
acționeze, cu deosebită energie, 
pentru eliminarea ultimelor obsta- 1 
cole care mai stau in calea unui i 
asemenea acord — se arată în de- < 
clarație. Ministrul vest-german de l 
externe iși exprimă satisfacția cu , 
privire' la actuala evoluție din do- ‘ 
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meniul dezarmării și controlului ar- | 
momentelor, opinînd că această 
evoluție constituie o expresie și o I 
consecință a unei cotituri pozitive i 
in relațiile Est-Vest.

20 milioane semnaturi pentru pace
BERLIN 18 (Agerpres). — Aproa

pe 20 milioane de profesori și învă
țători din țări de pe toate conti
nentele au semnat pină acum ape
lul pentru pace, in cadrul campaniei 
lansate, încă de anul trecut, de Fe
derația internațională a sindicatelor 
din învățămint — F.I.S.E., a de- 
clacat, la Berlin, secretarul general

al federației, Gerard Montant. Sem
năturile, colectate din inițiativa 
F.I.S.E., exprimind dorința lucrăto
rilor membri ai organizației de a-și 
pune eforturile și capacitatea in 
slujba păcii, vor fi remise secreta
rului general al O.N.U. — a decla
rat G. Montant.

Nordul Europei — zonă fără arme atomice
Helsinki — importanța încheierii ț 
unui acord între U.R.S.S. și S.U.A. 
privind eliminarea rachetelor nu
cleare cu rază medie si mai scurtă 
de acțiune. Arătind că un cadru 
fertil pentru încheierea altor acor
duri de dezarmare, inclusiv in do
meniul convențional, îl constituie 
Conferința pentru securitate si co
operare in Europa, Kalevi Sorsa a 
subliniat necesitatea întăririi în
crederii reciproce ' intre state, ca o 
condiție a consolidării securității pe 
continent. Totodată, el a subliniat 
și importanta creării în nordul Eu- < 
ropei a unei zone lipsite de arme 1 
nucleare.

ț v vm io \ngerpresf. — L,a
ț Szczecin a început o conferință 

științifică, la care participă dele- 
------ ............... ~----------------- . Po- 

dezba- 
----- ....... ,................ — transfor
mării nordului Europei într-o zonă 
fără arme nucleare. Pe agendă fi
gurează, de asemenea, dezbateri 
privind rolul mișcărilor de masă în 
asigurarea stabilității si securității 
pe continent.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La

\ oații din R.D.G., Danemarca. 
i lonia si Suedia, consacrată d 

terii unor probleme ale trai
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HELSINKI ÎS (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Finlandei, 
Kalevi Sorsa, a relevat — in ca
drul unei reuniuni desfășurate la

Orașul Bari - proclamat zona denuclearizatâ

SESIUNEA ADUNAM GENERALE A 0.0
Dezbateri în problema apartheidului

pinge amplasarea și transportarea ț 
pe teritoriul său de focoase nuclea
re și de alte arme de distrugere 
masă, inclusiv de arme chimice 
bacteriologice".

în 
și

ROMA 18 (Agerpres). — Consi
liul orășenesc din Bari a adoptat 
hotărîrea de a proclama această lo
calitate italiană drept zonă denu- 
clearizată. In hotărîrea consiliului 
orășenesc se arată că „Bari res-

Reducerea înarmărilor — în folosul progresului 
economic și social al țărilor în curs de dezvoltare

MANILA 18 (Agerpres). — „Cursa 
înarmărilor si problema datoriei 
externe a țărilor in curs de dez
voltare" este tema unui seminar in
ternațional ce a început in capi
tala filipineză. Participanta exa
minează influenta creșterii cheltu
ielilor militare asupra poverii. da-

toriei externe, subliniind necesita
tea de a se acționa pentru dimi
nuarea cheltuielilor militare si ori-

*

entarea fondurilor astfel eliberate i 
pentru necesitățile progresului eco- ’
nomic și social al țărilor in curs de ț 
dezvoltare.

Criza economică și datoria externă 
- probleme ce confruntă America Latină

Un interviu al lui Fidel Castro Ruz
HAVANA 18 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat agenției Taniug. 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, a 
arătat că pentru America Latină se 
pun două probleme deosebite — cri
za economică și datoria externă — 
care constituie un pericol pentru sta
bilitatea proceselor de transformări 
democratice. „Noi considerăm — a 
spus el — că dacă problema datoriei 
externe va fi depășită — să zicem 
peste zece ani — situația ar fi ace
eași cu cea de acum sau poate mai 
grea, dacă nu s-ar ajunge la instau
rarea unei noi ordini economice in

ternaționale. Teza noastră este aceea 
că statele creditoare trebuie să-"și 
asume o parte a datoriei lumii în 
curs de dezvoltare, iar din mijloa
cele afectate înarmării ele să achite 
aceste obligații la propriile banei, 
statele debitoare urmînd să achite 
contravaloarea in valutele lor națio
nale. Cu 15—20 la sută din mijloacele 
destinate înarmării se pot crea două 
fonduri — pentru achitarea datoriei 
și pentru stimularea dezvoltării prin 
instaurarea noii ordini economice 
Internationale. Nu este vorba despre 
a face un cadou acestor țări, ci de 
a asigura preturi echitabile la mate
riile prime si la alte produse de 
bază ale țărilor respective".

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
politicii de apartheid promovate de 
regimul minoritar rasist din Repu
blica Sud-Africană. Pînă în prezent, 
la acest punct de pe ordinea de zi 
a sesiunii au fost depuse oficial 
șapte proiecte de rezoluție, care 
toate condamnă ferm continuarea 
politicii de apartheid și cer adop
tarea unor sancțiuni obligatorii îm
potriva regimului de la Pretoria, 
conform Cartei O.N.U., pentru a-1 
determina să renunțe la practicile 
rasiste. Luind cuvîntul, reprezentan
tul Iugoslaviei, Dragoslav Pejici, a 
subliniat faptul că lupta populației 
majoritare din Republica Sud-Africa
nă și sporirea presiunilor internațio
nale erodează din ce în ce mai mult 
bazele sistemului de discriminare ra
sială. Pentru a face fată acțiunilor 
de protest ale populației majoritare, 
guvernanții de la Pretoria recurg 
din ce în ce mai des la violentă și 
represiune și la acțiuni agresive 
împotriva țărilor vecine. Iugoslavia

consideră că instituirea si aplicarea 
de sancțiuni cuprinzătoare si obliga
torii împotriva regimului rasist de 
la Pretoria constituie cele mai efec
tive și singurele mijloace pașnice 
ce mai rămîn pentru abolirea 
apartheidului si pentru menținerea 
păcii în sudul Africii.

La rîndul său. reprezentantul In
diei, Arif Shahid Khan, a subliniat 
faptul că este vital ca Întreaga co
munitate internațională să ia noi 
măsuri de izolare a Republicii Sud- 
Africane. Pînă la introducerea unor 
sancțiuni cuprinzătoare si obligatorii 
se pot aplica embargouri asupra li
vrărilor de arme sau petrol, asupra 
importurilor sud-africane de cărbune 
sau produse agricole sau se pot în
trerupe legăturile aeriene și navale, 
a apreciat vorbitorul.

Guvernul Pakistanului, a arătat 
reprezentantul acestei țări. Khan 
Marwat. susține aplicarea imediată 
de sancțiuni economice Împotriva 
R.S.A.. in cadrul unui program 
global.

In Comitetul pentru problemele politice și de securitate
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat un do
cument prin care este exprimată de
plina satisfacție fată de prima con
ferință internațională privind rela
ția dintre dezarmare și dezvoltare, 
transmite agenția T.A.S.S. Confe

rința s-a transformat intr-un impor
tant eveniment în procesul dezbate
rii multilaterale la nivel politic a 
acestei corelații, se spune In docu
ment. Totodată, comitetul recoman
dă secretarului general al O.N.U. să 
ia măsuri pentru aplicarea in prac
tică a programului de acțiune adop
tat la această conferință.

Ripostă fermă acțiunilor agresive ale R.S.A.
MAPUTO 18 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune rostită la Maputo, pre
ședintele Republicii Populare Me- 
zambic, Joaquim" Chissano, a cerut 
retragerea imediată a tuturor trupe
lor sud-africane de pe teritoriul An- 
golei și încetarea actelor de teroare 
și agresiune dezlănțuite de regimul 
de la Pretoria în Africa australă. 
Pătrunderea masivă a trupelor R.S.A. 
în Angola reprezintă nu numai o 
încălcare grosolană a suveranității și 
integrității teritoriale ale acestei țări 
africane, .ci și un pericol de declan
șare a unui conflict de mari propor
ții în regiune — a declarat președin
tele mozambican. Mozambicul va 
sprijini și in viitor lupta dreaptă a 
popoarelor din R.S.A. și Namibia, 
desfășurată sub conducerea Con
gresului National African din R.S.A. 
șj a Organizației Poporului din Afri
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — a 
declarat președintele Chissano.

LUANDA 18 (Agerpres). — Forțele 
armate populare de eliberare din

Angola au doborit in zilele de 13 
și 14 noiembrie, în provinciile Cu- 
nene și Cuando-Cubango, trei avioa
ne aparținind forțelor militare aerie
ne ale regimului de la Pretoria — 
se arată într-o declarație a Minis
terului Apărării al R. P. Angola, 
difuzată la Luanda. Potrivit postului 
angolez de radio, la 15 noiembrie, 
un alt avion militar sud-african și 
pilotul acestuia, care efectua o mi
siune de recunoaștere deasupra re
giunilor din sudul Angolei, au dis
părut fără urmă.

PARIS 18 (Agerpres). — Franța 
condamnă „intervenția crescîndă a 
R.S.A. în Angola", a declarat. Ia 
Paris, un purtător de cuvlnt al Mi
nisterului francez al afacerilor ex
terne. Escaladarea intervenției for
țelor armate ale R.S.A. tn Angola, 
a subliniat el, reprezintă un pericol 
pentru pacea și stabilitatea in aceas
tă regiune.

Pregătiri 
pentru conferința 

O.U.A. la nivel înalt
ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). — 

Vineri va începe la Addis Abeba o 
reuniune a Organizației Unității 
Africane la nivel de experți pentru 
pregătirea agendei conferinței la 
nivel înalt, care se va desfășura tot 
în capitala Etiopiei. Potrivit agenției 
PANA, această conferință va avea 
loc în zilele de 30 noiembrie — 1 de
cembrie.

Măsuri de austeritate 
în Portugalia

LISABONA 18 (Agerpres). — Pre
mierul portughez Anibal Cavaco Sil
va a prezentat în parlament un pro
iect de buget pentru anul 1988, care 
prevede, potrivit afirmațiilor minis
trului de finanțe, Miguel Cadilhe. 
„o creștere controlată a economiei") 
Prin aceasta, relevă agenția E.F.E., 
șe înțeleg o serie de măsuri de aus
teritate incluzînd diminuarea consu
mului și sporirea anumitor impozite.

Probleme stringente ale economiei mondiale
Realizarea unei industrii competiti

ve în țările rămase in urmă din 
punct de vedere economic constituie 
sau nu o posibilitate reală ? Indus
trializarea țărilor in curs de dezvol
tare contravine sau, dimpotrivă, este 
favorabilă chiar intereselor țărilor a- 
vansate economic ? Iată numai două 
din întrebările la care iși propune 
să dea răspuns amplul studiu intitu
lat „INDUSTRIA ȘI DEZVOLTA
REA IN LUME — 1987“ — dat publi
cității in preajma celei de-a doua 
Conferințe Generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (O.N.U.D.I.), ale cărei 
lucrări s-au desfășurat la Bangkok, 
între 9 și 13 noiembrie, cu partici
parea reprezentanților din circa 130 
de țări, pe agendă figurind, intre al
tele, adoptarea unor programe noi 
privind acordarea de ajutor țărilor 
in curs de dezvoltare, aprobarea bu
getului organizației și probleme fi
nanciare generate de scăderea cursu
lui dolarului american.

După cum se știe, la începutul a- 
nului 1986, O.N.U.D.I.. pină atunci 
un organism al O.N.U. de genul 
U.N.C.T.A.D., a devenit, după o pe
rioadă de dezbateri dificile, contro
versate, o instituție specializată a 
Națiunilor Unite, obiectivul său pri
mordial fiind acela de a contribui 
la accelerarea industrializării țări
lor în curs de dezvoltare. Pornind 
tocmai de la misiunea organizației, 
autorii raportului s-au străduit să 
ofere un tablou cit mai apropiat de 
realități, grăitor pentru actuala sta
re de lucruri din economia mondială 
în general și pentru problematica 
specifică a țărilor în curs de dezvol
tare, în special.

Atît raportul, cît șl dezbaterile 
Conferinței Generale au relevat lim
pede că industrializarea rămine o 
preocupare mondială activă. Evi
dent, mult mai activă, complexă 
și deconcertantă în lumea interde
pendențelor cneseînde si a mutații
lor rapide de bstăzi față de prima 
revoluție industrială ce și-a început 
drumul său deschizător de mari pre
faceri in Anglia anilor 1780, conti
nuată abia peste 50 de ani în Franța 
și Olanda și în 1880 în Germania și 
S.U.A. Perioada primilor 30 de ani de 
după cel de-al doilea război mon
dial a cunoscut, in esență, in țări
le industrializate un ritm stabil de 
creștere a producției industriale (cu 
unele perioade scurte de stagnare). 
Aceeași perioadă s-a remarcat prin 
ritmuri mari in țările socialiste si 
progrese notabile în relativ multe 
țări in curs de dezvoltare, progrese 
desigur încă fragile, oscilante ca

orice lnoeput în condiții internațio
nale — raporturi inechitabile de 
schimb, existenta unor serioase ba
riere protecționiste, accesul îngrădit 
la cuceririle tehnico-științifice mo
deme etc. — care erau (așa cum s-a 
văzut mai tîrziu, la sfirșitul ani
lor ’70) evident nefavorabile pe ter
men lung țârilor in curs de dezvolta
re, dar care în perioada postbelică, 
datorită și factorilor specifici (recon
strucție, cerere amînată etc.), apăreau 
estompate.

Fără a pune punctul pe 1 pe toa
te aceste inechități și neajunsuri, ra
portul» ca și dezbaterile au eviden
țiat in schimb destul de preg-

rol redus, deși tn creștere rapi
dă. Ele au nevoie de preturi stabile 
pentru exporturile de produse de 
bază și de piețe mai larigi pentru 
produsele lor industriale. Țările în 
curs de dezvoltare care participă ac
tiv la procesul de industrializare sînt 
cele mai expuse acțiunilor negative 
ale țărilor dezvoltate, obținerea de 
capitaluri fiind din ce în ce mai 
dificilă și la costuri ridicate".

Persistența nivelului inalt al șo
majului in țările dezvoltate oferă 
slabe perspective pentru lărgirea ex
porturilor și restringerea paralelă a 
măsurilor protecționiste care grevea
ză aceste exporturi, cu toate că nu

Industrializare, ca pină în anul 2000 
cota lor parte în producția industria
lă mondială să crească la 25 la sută. 
Avatarurile de pină acum impuse de 
prezenta ordine economică interna
țională (intrată în limbajul de spe
cialitate ca „vechea ordine" în com
parație cu „noua ordine" preconi
zată în mod solemn la O.N.U. in 
1974) au făcut ca acest obiectiv ma
jor să fie departe de realizarea lui 
efectivă. Cele mai optimiste esti
mări vorbesc în prezent doar de cir
ca 11 la sută. Ar trebui ca ritmul 
mediu anual de creștere al țărilor în 
curs de dezvoltare să depășească pe 
cel al țărilor dezvoltate cu aproape.7

Industrializarea - cale sigură pentru 
depășirea stării de subdezvoltare

Pe marginea unui studiu al O.N.U.D.I.
nant faptul că perioada de criză 
economică mondială declanșată spre 
sfirșitul anilor ’70 și continuind 
și astăzi a constituit și consti
tuie un „moment al adevărului". 
Țările dezvoltate au reacționat prac
tic numai pentru apărarea intere
selor proprii. Politica deflaționistă, 
prăbușirea sistemului monetar in
ternațional, fluctuații și manipulări 
valutare, practica dobînzilor înal
te. protectionism consolidat — 
iată împrejurările extrem de ne
prielnice în care, așa după cum 
remarcă raportul, marea majoritate 
a țărilor în curs de dezvoltare (une
le mai slabe și mai grav afectate 
par a fi renunțat) persistă cu pre
țul unor serioase eforturi și sacrifi
cii în a se menține pe calea dezvol
tării industriale. Așa cum a reieșit 
din dezbateri și cum subliniază ra
portul, aceste țări văd in dezvoltarea 
industrială calea principală, dacă 
nu singura, de asigurare a ridi
cării nivelului de viață al popu
lației. Industria pentru ele este de 
vitală însemnătate pentru toate ce
lelalte sectoare de activitate. Și pen
tru a întregi tabloul, raportul pune 
în lumină că : „Aceste țări își 
asigură exclusiv resursele lor în 
devize forte pe calea exportu
lui de produse de bază, produ
sele industriale nejucînd decît un

există nici un element care să legi- 
timizeze în mod serios asemenea 
măsuri față de țările în curs de dez
voltare. O analiză specială făcută în 
acest sens de raportul O.N.U.D.I. in 
capitolul „Comerțul cu Sudul supri
mă oare locuri de muncă în Nord ?“ 
arată in mod convingător că. dimpo
trivă, în condițiile cînd Sudul im
portă din Nord de două ori mai mult 
produse industriale față de exportu
rile lor de produse similare în țările 
respective, industrializarea Sudului 
este de natură a avea efecte pozitive 
asupra folosirii forței ■ de muncă în 
industria Nordului.

în condițiile inechitabile care pre
valează în prezent în economia și re
lațiile economice mondiale, respec
tiv în condițiile unei ordini eco
nomice vetuste, depășite, se im
pune în mod special atenției 
analiza pe care raportul și dezbate
rile pe marginea sa o fac noii re
voluții științifice și tehnologice („cea 
de-a patra revoluție industrială", 
ctim o denumește) și implicațiilor 
sale negative asupra țărilor în curs 
de dezvoltare, care nu sînt în măsu
ră să beneficieze în mod corespun
zător de cuceririle revoluției tehni
co-științifice actuale.

După cum se știe, țările în curs 
de dezvoltare au adoptat la Lima, ca 
obiectiv central al strategiei lor de

la sută pentru ca prevederile de la 
Lima să fie atinse. Or, raportul 
O.N.U.D.I. lansează un veritabil stri
găt de alarmă asupra unei noi a- 
menințări și mai grave care planea
ză asupra eforturilor de industriali
zare ale țărilor în curs de dezvoltare, 
o dată cu deprecierea tehnică a pro
duselor lor față de cele ale țărilor 
dezvoltate, sub imperiul revoluției 
tehnologice. Această revoluție a an
trenat modificări profunde atît în 
structura regională, cît și în gama de 
produse industriale a țărilor dezvol
tate. Electronica, computerele, micro
procesoarele, prelucrarea informa
ției, materialele speciale, inteligența 
artificială, . robotica, biotehnologia 
ș.a. au modificat și continuă să mo
difice vechile scheme de producție 
pe bandă și standardizate. Ele pun 
deci probleme fundamentale asupra 
naturii și direcțiilor activității indus
triale și mai ales asupra locului ce 
se rezervă țărilor in curs de dez
voltare. Or, răspunsul dat de țările 
dezvoltate in oe privește acest din 
urmă aspect, remarcă raportul, 
apare, practic, ca profund negativ. 
El îngrădește. în fapt, proliferarea 
noilor tehnologii în țări în curs de 
dezvoltare, eliminînd astfel, din 
partea acestora, orice posibilitate de 
„concurență". „Exprimată fără oco
lișuri, primejdia care amenință Su

dul constă in riscul de a rămine in 
postura de producător de produse 
manufacturate cu o tehnologie de
pășită, consumatoare de energie si 
concentrată geografic, produse care 
nu vor mai putea susține concu
rența internațională a produselor ri
vale fabricate in Nord cu tehnologii 
noi. Departe de a ajunge în rîndul 
celor industrializate, țările din Sud 
s-ar putea găsi, figurativ vorbind, 
în postura «tăietorilor de lemne» și 
«cărăușilor de apă» din antichitate. 
După ce s-au străduit să-și diversi
fice economia și a se lansa pe calea 
industrializării, ele s-ar putea regăsi 
în calitate de furnizoare periferice 
de materii prime, de mină de lucru 
migratoare și eventual de «atracții 
turistice». Promisiunile revoluției 
industriale ri6că să nu se mai înfăp
tuiască in țările cele mai sărace. 
Iată avertismentul pe care trebuie 
să-1 înțeleagă aoei ce sînt în măsură 
să influențeze economia mondială", 
evidențiază textual raportul.

Venit din partea unei instituții 
specializate a .O.N.U„ un asemenea 
avertisment, puternic amplificat și de 
dezbaterile Conferinței Generale, va 
trebui, fără îndoială, să-și aibă 
ecoul cuvenit pe plan internațio
nal. Constituie, desigur, un mo
tiv de satisfacție că asemenea 
constatări, ca și cele ale altor foruri 
internaționale sînt de natură să 
confirme, o dată mai mult, oportuni
tatea și justețea demersurilor con
secvente și ferme ale României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu la 
O.N.U. și in alte organisme interna
ționale, pentru trecerea la măsuri 
hotărite în favoarea Însănătoșirii 
situației și relațiilor economice in
ternaționale. a sprijinirii ferme a 
țărilor in curs de dezvoltare in a- 
oeastă perioadă de criză și mari 
mutații, a instaurării noii ordini 
economice internaționale, ca singura 
alternativă rațională la persistenta 
crizei economice și a adînciril deca
lajelor dintre țările in curs de dez
voltare și cele dezvoltate.

In acest sens, propunerile și consi
derentele României, adoptate la ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., urmărind soluțio
narea constructivă, in consens cu 
interesele tuturor popoarelor, a ma
rilor probleme ale vieții economice 
mondiale, constituie o reală expresie 
a contribuției constante a României, 
a președintelui țării la eforturile de 
a edifica o lume nouă, mal bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră.

Drago* ȘERBANESCU

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
BAGDAD 18 (Agerpres). — For

mații de avioane de luptă irakiene 
au bombardat marți complexul chi
mic industrial din portul Bushehr, 
din sudul Iranului, cauzînd mari 
distrugeri, relevă un comunicat di
fuzat de agenția I.N.A. Se preci
zează că toate avioanele s-au întors 
la baza lor.

TEHERAN 18 (Agerpres). — După 
cum ipformează agenția IRNA, 
centrala nucleară Iraniană de la 
Bushehr, din sudul țării, aflată în 
construcție, a fost ținta a două rai
duri consecutive efectuate marți de 
forțele aeriene irakiene. Se preci
zează. de asemenea, că 10 persoane 
civile, între care și un specialist 
vest-german, au fost ucise, iar șapte 
au fost rănite.

In urma atacului forțelor aeriene 
Irakiene asupra centralei nucleare 
de la Bushehr, Iranul a adresat 
marți o telegramă directorului ge
neral al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică (A.I.E.A.), 
Hans Blix, in care se cere ca

A.I.E.A. să adopte măsuri corespun
zătoare, avertizind că atacul ar 
putea duce la emanații radioactive 
din cauza materialului nuclear exis
tent la centrala de la Bushehr. în 
telegramă se solicită, de asemenea, 
trimiterea unei echipe de experți Ia 
fața locului pentru a controla con
secințele emanațiilor de radiații pro
vocate de avaria centralei,

PARIS 18 (Agerpres). — Intr-o ' 
clarație făcută la Paris, mini 
francez al relațiilor externe, Je. . 
Bernard Raimond, s-a pronunțat în 
favoarea aplicării cît mai repede po
sibil a rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. privind înceta
rea războiului din zona Golfului. In 
context, ministrul francez a relevat 
că rezoluția Consiliului de Securitate 
deschide calea pentru soluționarea 
negociată a conflictului dintre Iran 
șl Irak. El a avertizat că perpetuarea 
conflictului dintre cele două , țări 
pune în pericol securitatea în regi
une. precum și navigația internațio
nală în Golf.

I-----

| CONSULTĂRI. La Tokio au 
avut loc consultări politice nipono- 

I sovietice, delegațiile celor două 
țări fiind conduse de Takakazu 
Kuriyama și Igor Rogaciov, ad- 

I juneți ai miniștrilor afacerilor ex
terne. Cu acest prilej s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra unor 
aspecte ale situației internaționale 

I actuale și ale relațiilor bilaterale
— relatează agenția T.A.S.S. S-a 
subliniat dorința ambelor țări de Ia depăși nivelul actual scăzut al 
relațiilor bilaterale, de a le conferi 
un caracter dinamic, stabilitate și 
largă perspectivă. S-a convenit ca 

I următoarele consultări bilaterale să
se desfășoare la Moscova, in anul 
1988.

CONVORBIRI CHINO-INDIENE.
1 La New Delhi s-a încheiat cea 
Ide-a VIII-a rundă de convorbiri 

chino-indiene privind problemele 
de frontieră. Referindu-se la tra
tativele purtate, Rajiv Gandhi, pri- 

Imul-ministru al Indiei, a spus — 
potrivit agenției China Nouă — că 
țara sa dorește să reînnoiască și să 

Irevitalizeze relațiile cu China. Pe 
de altă parte, Liu Shuqing, adjunct 
al ministrului de externe al 

IR. P. Chineze, a exprimat speranța 
că tradiționalele relații de priete
nie existente între popoarele celor 
două țări vor cunoaște o continuă 

I dezvoltare.

VIZITA. Jănos Kădăr, secretar 
I general al P.M.S.U., și-a încheiat 

vizita oficială in Belgia, unde a 
avut întrevederi cu regele Bau- 
douin și cu primul-ministru Wil- 

I fried Martens consacrate dezvoltă
rii raporturilor dintre cele două 
țări și unor aspecte ale actualității 

I internaționale, anunță agenția
M.T.I.

■ CONSILIUL DE STAT AL
R. S. VIETNAM a decis convoca-

I rea, în cea de-a doua jumătate a 
lunii decembrie, a sesiunii Adună- 

| rii Naționale — relatează agenția 
V.N.A. Intre punctele prevăzute a 

Ifi incluse pe agenda forului legis
lativ al țării figurează : prezenta
rea unui raport al Consiliului de 

I Miniștri cu privire la înfăptuirea 
rezoluției plenarei a Il-a a C.C. al 
P.C.V. ; discutarea și adoptarea ra
portului privind planul de stat șl 

I bugetul pe anul în curs ; adoptarea 
planului și bugetului de stat pe 
1988.

LA HAVANA se desfășoară, în 
aceste zile, lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al Uniunii Inter
naționale a Studenților (U.I.S.). Pe 
agenda manifestării sînt înscrise 
probleme referitoare la rolul și 
contribuția tinerei generații uni
versitare la procesul dezvoltării 
economice și sociale, la lupta po
poarelor pentru pace, dezarmare, 
independență națională. lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționa
le. La congres iau parte delegații 
reprezentînd organizații studențești 
din numeroase țări ale Europei, 
Africii, Asiei și Americii Latine, 
precum și diferite organizații re
gionale și internaționale de tineret 
și studenți. Participă, de asemenea, 
o delegație a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia.

PREMIERUL DESEMNAT AL 
ITALIEI, Giovanni Goria, și-a în
cheiat consultările cu conducerile 
partidelor care au făcut parte din 
coaliția guvernamentală demisio
nară, în scopul alcătuirii unui nou 
cabinet. Partidul Liberal, autor al 
crizei guvernamentale declanșate 
la 13 noiembrie prin retragerea din 
guvern a unicului său reprezentant, 
ministrul apărării, Valerio Zanone, 
a făcut cunoscut că este gata să 
reintre în coaliție. Premierul de
semnat va cere, în următoarele 
zile, votul de încredere în parla
ment pentru cabinetul său de coa
liție demisionat, sperînd în felul 
acesta să pună capăt crizei de gu
vern.

O PUTERNICA DEMONSTRA
ȚIE studențească împotriva regi
mului dictatorial a avut loc 
miercuri la Universitatea Tongguk 
din Seul. Participanții au cerut 
constituirea unui guvern de tran
ziție, care să funcționeze cu im
parțialitate pe perioada campaniei 
electorale, în timpul alegerilor și 
apoi pînă la preluarea funcției de 
către noul președinte al statului. 
Poliția a intervenit, făcînd uz de 
grenade cu gaze lacrimogene și 
efectuînd numeroase arestări.

ALEGERI. Comisia constituționa
lă a Congresului Național Brazilian 
(parlamentul) a adoptat proiectul 
de amendament la legea electorală 
prin care se instituie organizarea, 
anul viitor, în Brazilia, de alegeri 
prezidențiale directe.

LA BORDUL COMPLEXULUI ORBITAL „MIR". Datele referitoare la 
I starea sănătății cosmonauților Iuri Romanenko și Aleksandr Aleksandrov, I 

aflați la bordul complexului orbital „Mir", prezintă un interes conside- 1 
I rabil pentru medicina cosmică, relevă agenția T.A.S.S., citind conducă- . 
I torul secției clinice a Centrului cardiologie unional al Uniunii Sovietice.

.Urmărirea atentă a funcționării sistemului cardiovascular al cosmonau- 1 
Iților, atît în momentele de odihnă, cît și in cursul îndeplinirii unor exer- .

citii fizice, indică starea bună a sănătății lui Iuri Romanenko — aflat I 
in Cosmos de 286 zile — și a partenerului său din ultimele patru luni, Alek- I 

Isandr Aleksandrov, tn ce privește starea de imponderabilitate, s-a con
statat că principalul mijloc de luptă împotriva influențelor acestui fe- I 
nomen consță într-un antrenament continuu, o alternare rațională a peri
oadelor de muncă și odihnă,' un regim alimentar echilibrat și o pregătire 1 

■ prealabilă pe Pămînt. .
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