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NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Desfășurindu-șl lucrările în atmosfera de puternic 

spirit constructiv și de angajare patriotică în care 
întregul nostru popor întîmpină cu remarcabile fapte 
de muncă Conferința Națională a partidului și cea de-a 
40-a aniversare a proclamării Republicii, Plenara Con
siliului Culturii și Educației Socialiste exprimă senti
mentele de aleasă stimă, dragoste fierbinte și nețărmu
rită recunoștință pe care oamenii de cultură și artă, 
asemenea întregului popor, le nutresc față de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicoloe Ceaușescu, 
pentru neprețuita dumneavoastră operă teoretică și 
practică consacrată înfloririi patriei, formării omului 
nou, constructor conștient și devotat al societății 
socialiste și comuniste în România.

Puternic ' stimulați de însuflețitoarele orientări și 
obiective trasate întregului front cultural prin magis
trala dumneavoastră cuvîntare la cel de-al lll-lea 
Congres al educației politice și culturii socialiste, 
participanții la plenară au analizat cu spirit de răs
pundere modul jn care s-a acționat, prin formele și 
mijloacele specifice muncii cultural-educative, pentru 
mobilizarea maselor largi la înfăptuirea exemplară a 
programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, 
pentru lărgirea bazei de masă și continua îmbunătă
țire a manifestărilor desfășurate în cadrul Festivalului 
național al muncii și creației libere „Cîntarea Româ
niei".

In lumina exigențelor formulate de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
participanții la plenară au analizat, în mod critic și 
autocritic, deficiențele care continuă să persiste în 
activitatea cultural-educativă și artistică, exprimîndu-și 
hotărirea de a acționa ferm, cu deplină răspundere, 
pentru înlăturarea oricăror manifestări de formalism 
și superficialitate și ridicarea întregii vieți culturale și 
artistice la un nivel calitativ superior. In acest sens 
au fost adoptate măsuri complexe pentru îmbunătă
țirea muncii politico-educative desfășurate de toate 
organele, instituțiile și așezămintele de cultură, pen
tru îmbogățirea conținutului și eficienței educative a 
muncii culturale de masă, pentru valorificarea mai 
puternică în cea de-a 7-a ediție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a tuturor capacităților crea
tive in vederea sporirii aportului culturii, al literaturii 
și artei românești la promovarea idealurilor umanist- 
revoluționare, la afirmarea plenară a omului ca fău
ritor de bunuri materiale și spirituale, ca factor de
terminant al progresului în toate domeniile de acti
vitate.

în cadrul plenarei au fost reliefate cu pregnanță 
sentimentele de aleasă stimă și prețuire față de to
varășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, prim viceprim- 
ministru al Guvernului, eminent om politic și savant 
de renume mondial, căreia ii adresăm și cu acest

prilej profunda noastră considerație și fierbintea 
noastră gratitudine pentru îndrumarea și sprijinul per
manent acordate întregii activități din domeniul știin
ței, culturii, educației și învățămîntului. Participanții 
la dezbateri au exprimat totodată hotărîrea fermă de 
a acționa în deplin consens cu orientările cuprinse în 
cuvîntarea tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la cel de-al lll-lea Congres al educației 
politice și culturii socialiste privind intensificarea crea
ției tehnico-științifice și cultural-artistice, îmbogățirea 
continuă a patrimoniului cultural național și valorifi
carea lui superioară în munca politico-educativă des
fășurată de organele și instituțiile de cultură și de 
artă, de organizațiile de masă și obștești, de toți fac
torii educaționali ai societății noastre.

Pornind de la programul magistral trasat de dum
neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al Xlll-lea al parti
dului, la Congresul al lll-lea al educației politice și 
culturii socialiste și la Plenara C.C. al P.C.R. din 
octombrie a.c., participanții la Plenara Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste își exprimă angajamen
tul ferm de a răspunde, printr-o muncă exemplară, 
înaltei atenții și sprijinului statornic de inestimabilă 
importanță principială și practică pe care le acordați 
activității politico-ideologice și cultural-educative.

Vom face totul pentru a spori contribuția oamenilor • 
de cultură și artă, a întregului activ din domeniul 
muncii politico-educative la ridicarea patriei pe trepte 
tot mai înalte de civilizație și progres, pentru a asigura 
reflectarea puternică în creațiile literare, muzicale, 
plastice și cinematografice a profundelor transformări 
revoluționare și a mărețelor infăptuiri realizate in 
epoca noastră, pe care cu îndreptățită mindrie o 
numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Reafirmăm și cu acest prilej deplina aprobare și 
profunda încredere a tuturor lucrătorilor din domeniul 
culturii și artei, a creatorilor din toate genurile, pro
fesioniști și amatori, față de politica internă a parti
dului și statului nostru, al cărui strălucit inițiator 
sînteți dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al 
poporului român, personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, care, prin activitatea eroică și gîndirea 
vizionară ce vă caracterizează, dați o valoare mereu 
sporită prestigiului României in lume, afirmării demne, 
libere și suverane a patriei.

Exprimăm in numele întregului front cultural, al tu
turor activiștilor din domeniul muncii politico-ideolo
gice, cultural-educative și artistice, al tuturor creatori
lor, hotărirea unanimă de a urma neabătut calea tra
sată de Partidul Comunist Român, in frunte cu secre
tarul său general, de a sluji cu întreaga noastră ființă 
patria și poporul, de a munci fără preget pentru a 
întîmpină apropiata Conferință Națională a partidului 
și cea de-a 40-a aniversare a proclamării Republicii 
cu realizări exemplare, în măsură să contribuie la în
florirea continuă a scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

PARTICIPANpl LA PLENARA CONSILIULUI CULTURII 
Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE

încheierea convorbirilor oficiale
Joi dimineața s-au Încheiat con

vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc din Etiopia, președintele Re
publicii Populare Democrate Etiopia.

In aceeași atmosferă de caldă prie
tenie. stimă și înțelegere reciprocă, 
cei doi conducători de partid și de 
stat au continuat schimbul de păreri 
privind dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-etiopiene.

în timpul ultimei runde de con
vorbiri. cei doi președinți si-au ex
primat satisfacția față de rezultate
le vizitei, ale dialogului purtat, care.

Joi s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie întreprinsă în țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de tovarășul Mengistu Haile 
Mariam, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc din Etiopia, președintele Re
publicii Populare Democrate Etiopia.

Ceremonia plecării înaltului oaspe
te a avut loc pe aeroportul Otopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Mengistu Haile Mariam au 
sosit împreună la aeroport, unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Democrate Etiopia.

Numeroși locuitori ai Capitalei, a- 
flați pe aeroport, au salutat cu 
căldură pe cei ■ doi conducători de 
partid și de stat, ovaționînd pentru 
prietenia româno-etiopiană.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Etiopiei 
și României, în timp ce. în semn de 
salut, au fost trase 21 salve de arti
lerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mengistu Halle Mariam au trecut în 
revistă garda de onoare.

In continuare, șeful statului etio
pian, celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit în vizita în România 
și-au luat rămas bun de la oficiali
tățile române aflate pe aeroport.

Erau prezenți membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, generali, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față ambasadorul 
României la Addis Abeba și ambasa
dorul Etiopiei la București.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mengistu Haile Mariam și-au luat 
rămas bun, strîngîndu-și cu căldură 
miini'.e.

Un grup de pionieri au oferit flori 
celor doi conducători de partid și de 
stat.

La ora 12, aeronava oficială a de
colat.

Prin întreaga sa desfășurare, prin 
rezultatele convorbirilor la nivel 
Înalt româno-etiopiene, vizita secre- 

prin rezultatele sale, se înscrie ca 
un moment important în ‘dezvoltarea 
colaborării și cooperării reciproc a- 
vantajoase româno-etiopiene. In a- 
cest cadru, președintele Etiopiei a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute de poporul român in con
strucția socialistă, în înfăptuirea pro
gramului complex de dezvoltare e-, 
conomico-socială a tării.

S-a subliniat faptul că extinderea 
pe multiple planuri a conlucrării 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre este în folosul reciproc, al 
cauzei păcii. înțelegerii și colaboră
rii internaționale. A fost, totodată, 
reafirmată hotărîrea României si E- 
tiopiei de a conlucra tot mai strîns 
în domeniul vieții internaționale, a- 
ducîndu-și contribuția la soluționa

CEREMONIA PLECĂRII

tarului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia in țara noastră se înscrie ca 

rea marilor probleme care preocupă 
omenirea, la afirmarea politicii de 
destindere și dezarmare, la instau
rarea unui climat de pace, securita
te. încredere și colaborare în Euro
pa. Africa si în întreaga lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mengistu Haile Mariam au hotărit 
să continue dialogul la nivel înalt, 
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un eveniment de deosebită însemnă
tate in cronica legăturilor de priete
nie dintre România și Etiopia, menit 

care s-a dovedit a fi un factor esen
țial în dezvoltarea si întărirea con
tinuă a bunelor raporturi dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor româno-etiopiene 
la nivel înalt a fost adoptat un Co
municat comun.

să amplifice colaborarea șl conlu
crarea dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Șl iNVĂȚĂMlNTUL ROMÂNESC 
mai amplu implicate în dezvoltarea 
multilaterală, intensivă a economiei

In concepția partidului nostru, 
științei, cercetării științifice și in
gineriei tehnologice, invâțămmtu- 

Ilui le revine marea îndatorire de 
a se constitui in veritabile avan
posturi ale progresului neîntrerupt, 
multilateral al economiei naționa
le, de a contribui cit mai activ la 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Această 
concepție a fost prefigurată cu 
mai bine de două decenii in urmă 
de secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vizionarul carp a transformat ști
ința într-o adevărată forță de pro
ducție. „Fără a așeza la baza 
societății socialiste știința, tot ce a 
creat mai bun omenirea, o înaltă 
pregătire profesională, nu putem 
realiza obiectivele pe care le 
avem". Sînt cuvintele secretarului 
general al partidului, care subli
niază astfel condiția esențială a 
dezvoltării. Evident, nu este vorba 
de o simplă opțiune, ci de o ne
cesitate obiectivă.

Sub semnul acestor exigențe 
s-au desfășurat și dezbaterile re
centei plenare a Consiliului Na
țional al Științei și învățămîntu- 
lui, care a avut loc sub președin
ția tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Această în
trunire se înscrie ca un eve
niment politic major, atil pentru 
sectoarele direct implicate, cit și 
pentru activitatea economico-so
cială în ansamblul său. In acest 
cadru, participanții — oameni de 
știință, cercetători, specialiști, ca
dre didactice — au analizat. în 
spiritul exigențelor actualei etape 
de dezvoltare social-economică a 
țârii, rezultatele obținute în înde
plinirea planului de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic pe 
anul 1987, in procesul de moder
nizare a invățămintului și perfec
ționarea pregătirii forței de muncă, 
adoptind noi măsuri pentru înfăp
tuirea integrală a sarcinilor tra
sate de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu acestor impor
tante domenii de activitate.

In cadrul lucrărilor plenarei s-a 
dat expresie elocventă preocupării 
constante pe care partidul, secre
tarul său general o acordă rolului 
științei și invățămintului în dez
voltarea accelerată a societății 
noastre socialiste. Ca principală 
forță de progres și civilizație, ști

ința este solicitată astăzi să-și 
sporească contribuția la transpu
nerea în viață a cerințelor noii 
revoluții tehnico-științifice și ale 
noii revoluții agrare, a obiectivu
lui strategic stabilit de Congresul 
al XIII-lea al partidului de tre
cere a României, pînă in anul 
1990, intr-un stadiu superior de 
dezvoltare și de realizare a unei 
noi calități a muncii șT vieții în
tregului popor. Așa cum a arătat 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
cuvîntarea rostită Ia închiderea 
plenarei — cuvîntare urmărită cu 
profund interes și deosebită aten
ție de participanți — se impu
ne : „ca cercetarea științifică — 
intr-o strînsă colaborare cu învă- 
țămintul.' cu producția — să-și 
sporească și mai mult contribuția 
Ia soluționarea problemelor de 
bază ale realizării sarcinilor econo
mice, a planurilor de dezvoltare, la 
înfăptuirea programelor de orga
nizare și modernizare a pro
ducției".

A fost evidențiat faptul că, în 
perioada de activitate supusă spre 
analiză, colectivele institutelor cen
trale, unitățile de cercetare știin
țifică, inginerie tehnologică și pro
iectare și-au mobilizat întreaga 
capacitate pentru încheierea cu 
rezultate cît mai bune a celui de-al 
doilea an al cincinalului. Prin con
tribuția directă a cercetării au 
fost soluționate importante pro
bleme privind dezvoltarea mo
dernă, intensivă a industriei, agri
culturii, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, valorificarea 
superioară a tuturor resurselor ță
rii, promovarea largă a progresu
lui tehnic în toate sectoarele de 
activitate. Astfel, s-a adus o con
tribuție însemnată la extinderea 
bazei de materii prime și energe
tice. S-au făcut reale și evidente 
eforturi pentru înnoirea și perfec
ționarea tehnologiilor. In multe 
unități industriale au fost intro
duse noi sisteme de automatizare, 
au fost larg aplicate electronizarea, 
tehnica de calcul și roboții indus
triali. Toate acestea au determinat 
importante sporuri de producție, 
însemnate economii de materiale 
și energie, substanțiale creșteri ale 
performanțelor și calității produ
selor, intensificarea participării 
țării noastre la diviziunea inter
națională a muncii și schimbul 
mondial de valori. Un rol hotărî- 
tor în obținerea acestor rezultate 
a avut acțiuriea inițiată de condu
cerea partidului pentru perfecțio

narea organizării și modernizarea 
proceselor de producție care a cu
prins 1 600 de întreprinderi. La 
înfăptuirea acestei ample acțiuni 
a fost mobilizată întreaga forță 
creativă din cercetare și invăță- 
mîntul superior, mase largi de 
specialiști și oameni din producție. 

Examinarea responsabilă a re
zultatelor de pînă acum eviden
țiază însă, alături de incontesta
bile succese, unele rămineri în 
urmă în ce privește realizarea și 
aplicarea in producție a unor 
obiective de cercetare înscrise în 
plan, cu efecte nedorite asupra efi
cienței ■ economice. Acest lucru a 
determinat ca în anumite sectoare 
să nu fie îndeplinit planul de pro
ducție, ca unele capacități să func
ționeze sub capacitățile proiectate 
sau să se înregistreze anumite de
pășiri ale consumurilor normate. 
De asemenea, cercetarea poartă 
răspunderea și pentru faptul că 
unele obiective cuprinse în progra
mele de organizare și modernizare 
nu au fost realizate în întregime. 
Iată de ce, așa cum se sublinia 
în cuvîntarea de încheiere a ple
narei, trebuie concentrate efortu
rile, in mod deosebit, pe obiecti
vele și problemele principale 
ale realizării planului de produc
ție, atit in industrie, cit și in agri
cultură, pe realizarea integrală a 
programelor de organizare științi
fică și modernizare — ca o condi
ție de cea mai mare importanță 
pentru dezvoltarea intensivă a

■ economiei naționale.
Pe baza analizei atente, respon

sabile a activității de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică 
și promovare a progresului tehnic, 
tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu a sintetizat 
principalele orientări care să asi
gure înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce revin științei și învăță
mîntului în procesul de dezvoltare 
intensivă a economiei naț onale și 
de trecere la stadiul de țară mediu 
dezvoltată. In acest sens este cît 
se poate de limpede necesitatea 
implicării tot mai profunde a ac
tivității de cercetare științifică, 
orientarea sa nemijlocită către re
zolvarea eficientă, rapidă, la ni
velul cerințelor mondiale, a pro
blemelor concrete ale producției, 
ale economiei naț onale. Astfel, un 
rol. prioritar trebuie acordat în 
continuare asigurării bazei de ma
terii prime minerale și energetice,

(Continuare in pag. a V-a)
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Responsabilitate, exigență, angajare fermă
Âni de bogate realizări, ani de largă participare

pentru realizarea sarcinilor economice
Ne aflăm într-una din marile uni

tăți industriale din județul Maramu
reș : întreprinderea mecanică de 
mașini și utilaje miniere din Baia 
Mare. Participăm la adunarea orga
nizată de comitetul de partid cu ac
tivul, in cadrul căreia se dezbat sar
cinile ce revin organizațiilor de 
partid, tuturor compartimentelor de 
muncă din întreprindere pentru în
deplinirea hotărîrilor plenarei diu 
octombrie a Comitetului Central al 
P.C.R., în lumina orientărilor și exi
gențelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului. La ordinea zilei — 
analiza indeplinirii planului pe acest 
an și pregătirea producției anului 
viitor. Muncitori și maiștri, ingineri 
ți tehnicieni, cercetători științifici șt 
economiști. cadre de conducere si 
de execuție își afirmă, rînd pe rînd, 
punctele de vedere intr-un spirit de 
responsabilitate comunistă, de an
gajare fermă pentru depășirea unor 
greutăți, venind cu propuneri, cu so
luții și rezolvări care antrenează, 
practic, întregul colectiv în efortul 
de îmbunătățire substanțială a 
muncii.

Aici, în miezul activității de 
partid, se pun cu acuitate și se re
zolvă cele mai importante probleme 
legate de realizarea planului. Aici se 
analizează și se dezbat, cu maximă 
responsabilitate, aspectele pe care le 
ridică viața întreprinderii, munca de 
zi cu zi a celor 6 000 de constructori 
de mașini și utilaje. Aici se adoptă 
hotăriri, se precizează măsuri, se 
stabilește strategia dezvoltării pre
zente și de perspectivă. Este limpede 
— și in această împrejurare — că de 
calitatea, de nivelul, de competența 
la care se desfășoară această impor
tantă componentă a vieții interne de 
partid — munca cu activul, mobili
zarea sa plenară — depinde contri
buția pe care puternica unitate băi- 
măreană și-o aduce la înfăptuirea a 
două dintre programele prioritare 
ale economiei naționale : cel minier 
și cel energetic.

Tocmai pornind de la însemnăta
tea desfășurării corespunzătoare a 
vieții interne de partid, a muncii 
politico-organizatorice pentru asi
gurarea în cele mai bune condiții a 
rolului politic conducător al fiecărei 
organizații de partid. Comitetul ju
dețean Maramureș al P.C.R. acordă 
o deosebită atenție acestei importan
te laturi a activității. Biroul și se
cretariatul comitetului județean de 
partid, celelalte organe și organizații 
de partid, municipale, orășenești și 
comunale, întreprind cu regularitate 
o seamă de acțiuni politice și orga
nizatorice — instructaje, analize, 
controale complexe etc. — care au 
in vedere și aspectele vieții interne 
de partid, asigurarea unui stil de 
muncă dinamic, cuprinzător, a unor 
metode operative și eficiente. Este 
de relevat faptul că în unele locuri, 
ca, de pildă. în municipiul Sighetu 
Marmației, funcționează, pe lingă 
comitetul municipal de pârtiei, ca
binete ale muncii organizatori
ce, in cadrul cărora au Ioc expu- 

i neri, dezbateri, schimburi de expe
riență, instruiri ale secretarilor co
mitetelor de partid și ale secretari
lor adjuncți cu problemele muncii 
organizatorice, se întrunește comisia 
organizatorică a organului de partid, 
din care fac parte numeroase cadre 
din activul de partid care contribuie 
la buna desfășurare a muncii din 
toate domeniile.

Din multitudinea de aspecte de 
mare complexitate și diversitate pe 
care le incumbă viața internă de 
partid, ne vom opri, în cele ce ur
mează, asupra modului în care sint 
pregătite și se desfășoară adunările 
generale, plenarele și ședințele de 
birou — ca principale mijloace de 
participare a membrilor de partid la 
viața de organizație, la conducerea 
întregii activități, la dezbaterea și 
soluționarea in comun a tuturor pro
blemelor — precum și asupra modu
lui in care se indeplinesc hotăririle 
adoptate.

în primul rind, sint de menționat 
măsurile întreprinse de biroul și se
cretariatul comitetului județean de 
partid pentru a se asigura, in toate 
organizațiile, buna pregătire și des
fășurare a adunărilor generale, ple
narelor și ședințelor de birou. Se are 
în vedere ca să fie stabilite cit mai 
judicios temele ce urmează să facă 
obiectul dezbaterilor și ca toate ma
terialele să fie întocmite din vreme 
de colective cit mai reprezentative 
și mai adecvate temei abordate, să 
fie precedate de analize și controale 
care să asigure cunoașterea aprofun
dată a situației, să aibă caracter

concret, mobilizator, spirit critic și 
autocritic, să prevadă măsuri preci
se, cu termene și. responsabilități 
bine determinate. Dezbaterile vii, a- 
profundate, purtate in deplină cu
noștință de cauză de un mare nu
măr de membri de partid, abordarea 
responsabilă și exigentă a celor mai 
importante aspecte ale muncii, ati
tudinea critică, necruțătoare față de 
lipsuri, formularea unor propuneri 
bine întemeiate, a căror realizare să 
implice răspunderea întregului or
gan de partid, a tuturor comuniști
lor au constituit în multe organiza
ții de partid adevărate puncte de re
ferință pentru o îmbunătățire radi
cală a activității. Pentru ca măsurile 
stabilite să nu rămînă doar pe hîr- 
tie, ci să fie efectiv aplicate în via
ță, deosebit de important este fap
tul că. in județul Maramureș, la ni
velul tuturor comitetelor de partid 
și al organizațiilor de bază s-a in
trodus un sistem unitar de urmărire 
a indeplinirii hotărîrilor, atît ale or
ganelor superioare de partid, cit și 
a celor proprii. Edificator este fap
tul că intr-o serie de unități, cum 
sint întreprinderile miniere Baia 
Sprie și Cavnic, întreprinderea me
canică de mașini și utilaje miniere, 
Trustul antrepriză generală do con- 
strucții-montaj, cooperativa „Unirea"

In mod repetat, în aceste unități s-a 
analizat în adunări generale, plenare 
etc. situația existentă și s-au luat 
măsuri care ar fi putut duce la re
dresarea situației. Dar în toate ca
zurile menționate organele de partid 
nu s-au preocupat cu consecvență și 
spirit de răspundere de îndeplinirea 
hotărîrilor adoptate, tergiversind a- 
plicarea lor și determinînd, prin a- 
ceasta, perpetuarea și chiar agrava
rea unor neajunsuri.

Este cit se poate de evident că 
viața internă de partid nu se rezumă 
numai Ia organizarea de adunări ge
nerale și plenare, ci presupune, in 
același timp, o activitate neîntrerup
tă în fiecare compartiment, la fie
care loc de muncă in care se hotă
răște soarta indeplinirii planului. 
Unde poate duce încălcarea sistema
tică a normelor vieții interne de 
partid, a disciplinei de partid, ne-o 
demonstrează situația existentă pînă 
de curînd la Autobaza nr. 2 din Baia 
Sprie, a cărei activitate influențează 
direct munca unităților miniere și de 
prelucrare a minereului. Aici nu se 
acorda atenția cuvenită pregătirii și 
desfășurării adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, plenarelor și 
ședințelor de birou ale comitetului 
de partid, iar înfăptuirea măsurilor 
adoptate nu era urmărită. Se ajun-
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și altele, prin aplicarea măsurilor 
adoptate in cadrul organizațiilor de 
partid s-au obținut in ultima vreme 
o serie de rezultate bune în înde
plinirea sarcinilor de plan, în întrea
ga activitate economică.

în primul trimestru al acestui an, 
un moment deosebit in desfășurarea 
vieții de partid l-au constituit adu
nările generale și conferințele pen
tru dări de seamă și alegeri. Acestea 
au prilejuit analiza aprofundată, 
multilaterală a muncii și au dus la 
întărirea noilor organe de partid cu 
cadre temeinic pregătite, care dove
desc spirit de răspundere revoluțio
nar. Totodată, prin afirmarea largă 
a democrației interne de partid, in 
cadrul acestei acțiuni, au fost făcu
te, pe ansamblul județului, peste 
14 000 propuneri care vizează îmbu
nătățirea muncii in diferite domenii 
(activitatea de producție — aproape 

6 000 de propuneri, viața internă de. 
partid — 3 000, probleme sociale ”și 
gospodărești — 2 200, munca cultii- 
ral-educativă — 1 400 etc.). Numărul 
mare al propunerilor și mai ales 
Substanța acestora demonstrează 
participarea comuniștilor la rezol
varea celor mai importante probleme 
ale vieții economice și sociale din 
județ, atitudinea lor responsabilă, 
angajantă față de bunul mers al 
muncii din toate domeniile.

Comitetul județean de partid Ma
ramureș s-a preocupat ca. in activi
tatea lor curentă, birourile organi
zațiilor de bază, comitetele de partid 
să acționeze cu fermitate și răspun
dere pentru îndeplinirea măsurilor 
adoptate de adunările generale și 
plenare, să asigure desfășurarea di
namică a vieții de partid. Din inves
tigațiile' întreprinse intr-un însemnat 
număr de organizații de. partid din 
județ, din discuțiile avute cu nu
meroși activiști de partid, reiese că 
aceste cerințe ale vieții interne de 
partid, ale disciplinei de partid sint 
respectate in marea majoritate a ca
zurilor. Sint insă și situații care pun 
în evidență existența și persistența 
unor lipsuri în desfășurarea vieții 
de partid, ceea ce se repercutează 
negativ asupra indeplinirii sarcini
lor. Este cazul organizațiilor de 
partid dintr-un șir de unități — 
printre care întreprinderea minieră 
Borșa, întreprinderea mecanică Baia 
Mare, întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport. Combinatul 
pentru prelucrarea lemnului din Si
ghetu Marmației, întreprinderile 
textilă și de confecții din Baia Mare 
— care pină la începutul actualului 
trimestru nu și-au realizat integral 
indicatorii de eficiență economică.

sese ca, practic, între adunările ge
nerale și plenare munca de partid 
să stagneze aproape cu totul. Mai 
mult decît atît, fostul secretar al co
mitetului de partid. Constantin Mo- 
raru, in loc să-si îndeplinească a- 
tribuțiile conform normelor de 
partid, se ocupa cu întocmirea unor... 
anonime, adresate forurilor superi
oare. Acestea priveau atit diverse 
aspecte ale muncii legate de îndepli
nirea planului, cît și ale vieții interne 
de partid, care puteau și trebuiau să 
fie rezolvate de către biroul comite
tului de partid. Bineînțeles că, în a- 
semenea condiții, la autbbază trebu
rile mergeau din ce în ce mai rău. 
în mod similar, la Combinatul pen
tru industrializarea lemnului din Si
ghetu Marmației, secretarul organi
zației de bază din schimbul B de 
la secția placaj-furnir. Toader Stan, 
neglija sistematic desfășurarea nor
mală a vieții de partid, nu se ocupa 

-'•'■dd' -țiherea cu regularitate -a 'adună
rilor generale, de îndeplinirea mă
surilor adoptate, de întronarea unei 

’ atmosfere de disciplină și exigență
-4- stare de lucruri care s-a reper
cutat negativ și asupra îndeplinirii 
sarcinilor de plan. în ambele situa
ții, comuniștii au acționat cu fer
mitate, înlocuindu-i pe cei care n-au 
corespuns încrederii acordate. în am
bele cazuri, îmbunătățirea radicală a 
conținutului și a modului de des
fășurare a vieții interne de partid 
a determinat o atitudine nouă, exi
gentă față de muncă, fată de bunul 
mers al activității economice, ceea 
ce a avut drept rezultat îndeplini
rea. în ultimele luni, a sarcinilor de 
plan.

Investigarea pe o perioadă mai în
delungată a activității unor organe 
și organizații de partid din județ 
pune in evidență faptul că uneori 
se analizează in mod repetat cam 
aceleași și aceleași probleme, se iau 
cam aceleași măsuri, se „muncește" 
cam la fel de superficial (între șe
dințe) pentru Îndeplinirea lor ; ca 
ptare, în anumite probleme, lucru
rile sint reluate mereu de la capăt. 
Este o situație ce persistă de mult 
timp in consiliul agroindustrial Co- 
palnic-Mănăștur, care an de an nu-și 
realizează integral sarcinile de plan. 
Chiar și în 1986, în acest consiliu 
agroindustrial planul a fost îndepli
nit doar in proporție de 75 la sută 
la lapte de vacă, de 50 la sută la 
lapte de oaie și de 40 la sută la 
carne. S-au tras — așa cum s-a pro
mis — învățămintele cuvenite ? Nu 
prea ! S-au îndeplinit măsurile și 
angajamentele luate in adunări ge
nerale și plenare de partid ? De ase

menea, nu ! Cu prilejul analizelor 
întreprinse s-a stabilit că una din 
cauzele acestei stări de lucruri o con
stituie și neglijarea asigurării bazei 
furajere proprii. în vreme ce se cum
pără mari cantități de nutrețuri, nu 
se acționează cu toată fermitatea 
pentru obținerea producțiilor plani
ficate pe terenurile arabile destina
te acestui scop, iar pe cele peste 
9 000 hectare de pajiști naturale nu 
se execută toate lucrările de între
ținere, curățire și fertilizare. Așa se 
face că aici și în acest an producția 
din zootehnie se menține scăzută, în 
contrast evident cu aceea obținută 
in alte unități. Astfel, în timp ce 
pînă la începutul acestui trimestru la 
Stațiunea de cercetare și producție 
pentru creșterea bovihelor planul la 
producția de lapte a fost realizat în 
proporție de 127 la sută, obținîndu-se 
o producție medie de 3 830 litri lap
te pe o vacă furajată. în vreme ce 
la C.A.P. Groși producția medie este 
de aproape 13 litri lapte pe zi, la 
C.A.P. Lăschia, din cadrul consiliu
lui agroindustrial Copalnic-Mănăștur, 
a fost realizat mai puțin de 30 la 
sută din planul anual, iar producția 
medie de lapte se situează sub 2 
litri pe zi. Cum poate fi explicat un 
asemenea mod de lucru, un aseme
nea climat de dezordine și nepăsa
re, o asemenea lipsă de răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție ? Un răspuns îl constituie și 
faptul că — așa cum reiese dintr-un 
raport de activitate întocmit de or
ganizatorul de partid Mihai Petruț, 
de secretarii comitetelor comunale 
de partid Ion Țura. Ana Crăciun, 
Ștefan Mihali și Flore Mihăilă — 
munca organizațiilor de partid este 
cu totul necorespunzătoare, neglijîn- 
du-se aspecte importante ale vieții 
interne de partid. în această atmo
sferă de lipsă de răspundere pentru 
buna desfășurare a activității de 
partid, de slăbire a controlului de 
partid își pot „permite" unele cadre 
cu munci de răspundere din consi
liul agroindustrial Copalnic-Mănă
ștur ca in primăvară, la ședința de 
secretariat al comitetului județean de 
partid desfășurată la fața locului, să 
„garanteze- îndeplinirea sarcinilor, 
iar in toamnă, la plenara cu acti
vul județean de partid, să-și facă 
autocritica pentru... neîndeplinirea 
acelorași sarcini.

In legătură cu această stare de lu
cruri se cuvine să arătăm că și la 
nivelul comitetelor județean, muni
cipale și orășenești de partid există 
tendința abordării tehniciste a unor 
probleme, fiind de multe ori negli
jate aspectele esențiale de care de
pinde, în primul rînd, bunul mers 
al întregii activități, anume acelea 
ale muncii de partid, ale vieții in
terne de partid — vast cîmp de ac
țiune și educație comunistă, de for
mare și afirmare a spiritului de răs
pundere revoluționar.

însăși experiența bună existentă în 
județul Maramureș arată că numai 
printr-o activitate continuă, desfășu
rată conform normelor vieții inter
ne de partid, fiecare organizație de 
partid iși îndeplinește — in spiritul 
exigențelor formulate de secretarul 
general al partidului — rolul de 
forță politică conducătoare în uni
tatea în care-și desfășoară activita
tea. Totodată, faptele demonstrează 
că asigurarea unei eficiente cores
punzătoare a muncii politico-organi
zatorice depinde, in cea mai mare 
măsură, de exercitarea controlului 
de partid permanent și exigent asu
pra modului în care se înfăptuiesc 
hotăririle și directivele organelor su
perioare de partid și de stat, pro
priile hotăriri. Urmărirea indeplini
rii sarcinilor, a măsurilor și progra
melor stabilite, prezentarea de către 
toți membrii de partid, indiferent de 
funcție, a raportului comunist de ac
tivitate constituie — așa cum arată 
și experiența existentă în județ — 
cea mai bună garanție pentru do- 
bîndirea unor rezultate superioare.

De bună seamă, perfecționîndu-și 
necontenit stilul și metodele de 
muncă, desfăș’urîrid o activitate po- 
litico-organizatorică susținută pentru 
mobilizarea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii la îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor economice, în
deosebi a prevederilor de plan la 
producția fizică și la export, orga
nele și organizațiile de partid din 
județul Maramureș sînt. hotărîte să 
întîmpine cu noi realizări Conferin
ța Națională a partidului — eveni
ment de seamă în viața comuniștilor, 
a întregii țări.

Gh. ATANASIU 
Gh. PARJA

„Criticile ne-au fost 
de un real folos"

la gospodărirea localităților
Noua tinerețe a unui 

străvechi oraș
BUHUȘIUL, străve

chiul tirg al textiliș- 
tilor de pe valea Bis
triței. a fost ridicat la 
condiția de oraș mo
dern în perioada care 
a trecut de la Congre
sul al IX-lea al parti
dului. în ultimii ani, 
constructorii au . înăl
țat și dat in folosinîâ 
aici noi obiective eco
nomice si social-edili- 
tare de mare impor
tantă pentru viata lo
cuitorilor orașului. Pe 
harta localității au 
apărut frumoasele an
sambluri de locuințe 
„Ștefan cel Mare". 
„Nicolae Bălcescu", 
„Bradului". „Liber
tății". cu blocuri și 
dotări social-edilitare 
moderne.

Inginerul Silviu Tiț. 
vicepreședinte al bi
roului executiv al 
consiliului popular 
orășenesc, ne spunea 
că în acest an au lost 
date în folosință tex- 
tiliștilor. constructo
rilor. celorlalți oa
meni ai muncii din 
oraș blocuri care în
sumează peste 500 
apartamente, o nouă 
stație de salvare, o, 
sală de sport poliva
lentă si alte obiective 
de interes social. în 
acest fel, in prezent, 
oamenii muncii din

Buhuși dispun de o 
importantă zestre edi
litară : blocuri care 
însumează peste 3 200 
apartamente. 5 scoli, 
un liceu industrial cu 
profil textil. 13 gră
dinițe și 4 creșe. spa
tii comerciale și de 
servire a populației in 
suprafață de peste 
12 000 mp. un spital 
cu policlinică s.a. La 
consiliul popular oră
șenesc ni se prezintă 
o situație a lucrări
lor edilitar-gospodă- 
rești realizate in ul
timii ani prin contribu
ția cetățenilor : repa
rații de străzi și tro
tuare pe o lungime de 
aproape 10 km, amena
jări de spatii verzi pe 
aproape 9 ha. au fost 
plantați peste 20 000 
arbori și arbuști orna
mentali. amenajat un 
sat de vacantă, o gră
dină zoologică. Va
loarea lucrărilor edi- 
litar-gospodărești în
făptuite în ultimii 2 
ani se ridică la 90 mi
lioane lei. adică cu 
50 milioane lei mai 
mult decit prevedea 
angajamentul asumat 
în întrecerea patrioti
că pentru buna gospo
dărire și înfrumuse
țare a localităților 
patriei.

Dezvoltarea econo
mică și edilitar-gos- 
podărească a acestui 
important centru mun
citoresc din Moldova 
va continua in același 
ritm- alert și în anii 
viitori ai actualului 
cincinal. Vor mai . fi 
date în folosința, pină 
în 1990. încă 500 apar
tamente. spatii co
merciale si de servi
re a populației în su
prafață de 2 000 mp. 
școli, grădinițe, crese 
si alte obiective so
cial-edilitare realizate 
prin munca oamenilor 
și pentru oameni. în 
prezxmt. cetățenii ora
șului, împreună cu 
deputății aleși de ei 
la recentele alegeri 
de la 15 noiem
brie. lucrează la mo
dernizarea rețelei de 
apă din cartierul „1 
Mai", la finalizarea 
noilor blocuri din an
samblu! de locuințe 
„Libertății", la cu
rățirea zonelor verzi, 
la amenajarea unor 
noi spatii de joacă 
pentru copii si parca
je. Cu toții sînt ho- 
tărîți să facă din ora
șul lor o localitate tot 
mai tînără. mai în
floritoare. (Gheorghe 
Baltă).

Buhuși — 1987

Ca urmare a publicării articolului 
„Mai multă stăruință, mai bună or
ganizare in colectarea materialelor 
refolosibile" („Scinteia" nr. 14023), 
la redacție au sosit o serie de răs
punsuri. Centrala pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile (C.P.R.V.M.R.) ne infor
mează că : „A fost verificat la 
I.J.R.V.M.R.-Vrancea modul de or
ganizare a colectării materialelor 
vechi — hîrtie, fier, cioburi de sticlă 
etc. — adunate din gospodăriile 
populației și s-a constatat că din 
planul de 1 990 tone s-au colectat 
abia 295,2 tone. Analizindu-se acest 
aspect cu colectivul de conducere al 
întreprinderii s-au găsit cauzele 
care au determinat răminerea in 
urmă și s-au stabilit măsuri de re
cuperare a restanțelor". Dintre mă
surile stabilite reținem : pentru 
viitor se va face o largă populariza
re a Legii nr. 1 din 1985 atît in 
mediul urban, cit și in comunele 
județului, pentru ca cetățenii să 
cunoască exact avantajele partici
pării la colectarea materialelor re
folosibile. în acest scop, centrala a 
solicitat șl sprijinul consiliilor popu
lare județean, municipal, orășenești 
și comunale. De asemenea, in ca
drul convenției-mandat. încheiată cu 
UJECOOP-Vrancoa, s-au stabilit 
grafice de preluări periodice a can
tităților de materiale refolosibile din 
toate comunele județului. Acțiunea 
se va realiza cu mijloacele de trans-

port ale I.J.R.V.M.R. Tot cu acest 
prilej, conducerea I.J.R.V.M.R. a pri
mit sarcina ca cel mai tirziu pină 
la 30 noiembrie să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea rețelei de colec
tare, inclusiv prin asociațiile de lo
catari. oficiile P.T.T.R., precum și 
prin colectorii care lucrează pe bază 
de autorizații. Totodată, s-a atras 
atenția conducerii întreprinderii să 
controleze cu regularitate respec
tarea programului de lucru la toate 
punctele de colectare.

„Aspectele critice semnalate — men
ționează în încheiere C.P.R.V.M.R. 
— ne-au fost de un real folos în 
activitatea pe care o desfășurăm și 
vă mulțumim pentru sprijinul 
acordat".

Un al doilea răspuns, la același 
articol, l-am primit de la întreprin
derea județeană pentru recuperarea 
și valorificarea materialelor refolo
sibile — Caraș Severin. Din răspun
sul respectiv reținem că unitatea, 
fiind „dinamizată de criticile făcute 
în articolul amintit", a reușit ca in 
ultimele trei luni să depășească cu 
mult realizările obținute în primele 
6 luni ale anului. Ca dovadă, între
prinderea ne-a trimis și un grafic 
din care reies realizările respective 
pe orașe.

„Iată realizările la capitolul fier 
vechi — se precizează în răspunsul 
întreprinderii — înainte și după 
apariția articolului :

PETRI LA : 
Bază de 
tratament 
pentru 
mineri

în apropierea spitalului oră
șenesc din Petrila, prin grija 
organelor sanitare și a Combi
natului minier Valea Jiului, a 
fost dată in folosință o bază 
nouă de tratament prin fiziote
rapie. După cum ne precizează 
dr. Olga Tecar, medic specialist 
în balneofizioterapie, minerii 
din această parte a Văii Jiului 
vor beneficia de un tratament 
adecvat. în noua bază se pot 
efectua o gamă largă de trata
mente prin fizioterapie și alte 
proceduri, contribuind la trata" 
rea unor afecțiuni, la ihenține- 
rea sănătății. (Sabin Cerbu).

Este drept, Fabrica de 
produse ceramice din 
ȚĂNDĂREI nu mai 
deține de mult „mo- 
nopulul" industriei a- 
cestui oraș ialomițean. 
Alte „surate" mai ti
nere din platforma in
dustrială, cu profiluri 
de producție mai com
plexe, cu volume mai 
mari, au întregit în ul
timele decenii tabloul 
'economic al orașului. 
Și totuși, așa cum ne 
spuneau în aceste zile 
mai mulți cetățeni, ce- 
ramiștii din Țăndărei 
nu sînt cu nimic in 
urma celorlalte deta
șamente muncitorești 
din platforma indus
trială. Ba dimpotrivă. 
Numeroase inițiative 
ce fac mindria Țăndă- 

, reiului industrial au 
pornit de la această 
unitate „veterană" a 
platformei : economi
sirea de materii pri
me energofage. ca ci
mentul și oțelul-beton, 
prin modernizări gân
dite și realizate în fa
brică ; încadrarea in 
consumurile de ener
gie electrică și abur ; 
perfecționarea profe
sională a tuturor cate
goriilor de oameni ai

Țăndărei - 1987

Treptele urbanizării
muncii. îmi amintesc 
de una dintre recente
le adunări cetățenești, 
la care o bună parte 
dintre participanți o 
formau muncitorii ve
chii fabrici de produ
se ceramice. Părea 
mai curind o „consfă
tuire de producție". 
Cuvintări scurte, „la 
obiect". Propuneri 
concrete. Soluții — la 
îndemină. Angajament 
colectiv.

— întregul nostru 
oraș, întreaga noastră 
dezvoltare sînt nemij
locit legate de platfor
ma industrială. unde 
muncesc miile de loca
tari ai blocurilor noi, 
spunea Ion Gheorghe. 
Una din legăturile 
directe între platfor
mă și casele noastre 
realizate în ultimii ani 
o constituie folosirea 
aburului uzat din uni
tățile platformei pen
tru încălzirea celor 
1 500 de apartamente 
noi ale orașului. Rea
lizare cetățenească ? 
Da, pentru că toți au 
pus umărul la realiza
rea instalațiilor. Dar 
fără ' platformă, fără 
munca noastră acolo

nu s-ar fi putut vorbi 
de așa ceva.

Alte noi realizări e- 
diiitare la care „au 
pus umărul" toți cetă
țenii orașului : noua 
clădire a poștei cu 
1 000 de posturi tele
fonice, racordată la 
rețeaua interurbană, 
noile blocuri cu 400 a- 
partamente ridicate 
doar anul acesta, 
locurile de recreare și 
joacă pentru copii. Nu 
există cetățean al o- 
rașulul care să nu se 
folosească de condiții
le create prin darea in 
folosință a acestor noi 
obiective social-edi
litare. De aceea și 
participare^ Ia mun
că a tuturor pentru 
realizarea obiectivelor 
ce folosesc tuturor nu 
e doar o simplă pro
blemă de prezență, ci 
de responsabilitate ce
tățenească. Asta cu 
atît mai mult, cu cît 
agenda de lucru a con
siliului popular pen
tru anii viitori cuprin
de ridicarea a noi și 
noi edificii de care toți 
locuitorii tînărului o- 
raș al Bărăganului se 
vor bucura. (Mihai 
Vișoiu).

Fostul tirg, 
astăzi centru 

industrial
„Sute de ani ne-am mindrit doar 

cu numele de oraș, cel mai vechi 
oraș din județul Covasna, ne spune 
tovarășul Becsek Anton, primarul 
orașului Tirgu Secuiesc. Doar în 
condițiile de dreptate socială și de
plină independență națională a în
tregului nostru popor s-a schimbat 
și viața secularului nostru orășel".

TlRGU SECUIESC, la fel ca și ce
lelalte localități ale județului din 
curbura Carpaților, era, se știe bine, 
un oraș rămas în urmă din punct de 
vedere industrial. De mai bine de' 
două decenii, rod al politicii parti
dului de dezvoltare a tuturor locali
tăților patriei, străvechiul oraș iese 
însă din anonimat și se înscrie ca 
un nou și puternic centru muncito
resc pe harta patriei.

Maistrul loan Pupăză de la între
prinderea mecanică iși amintește cu 
emoție de acea zi senină de vară a 
anului 1967, cînd secretarul general 
al partidului jalona cu clarviziune 
ceea ce avea să devină peste timp 
chipul nou al orașului. La marea 
adunare populară, organizată cu 
prilejul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu proclama : „Pe 
harta României va apărea incă un 
centru al industriei noastre socia
liste".

Despre acest centru, devenit astăzi 
realitate, despre dezvoltarea fără 
precedent, in perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, se pot spune foarte multe lu
cruri. Este edificator, de altfel, de 
unde s-a pornit. Iată ce exista îna
inte : O modestă întreprindere fo
restieră, cu un gater de tăiat lemne, 
citeva secții ale intreprinderii de in
dustrializare locală — prelucrarea 
lemnului, a fructelor de pădure — și 
cam atît. Ce există acum ? O ade
vărată platformă industrială apărută 
în zona de sud a orașului : între
prinderea de izolatori electrici de 
joasă tensiune, întreprinderea me
canică. întreprinderea de confecții, 
întreprinderea de produse lactate, 
întreprinderea de amidon și glu
coza, secția întreprinderii mecanice 
din Brașov și altele. O dată cu 
aceasta s-a închegat un puternic de
tașament muncitoresc, care numără 
astăzi peste 16 000 de oameni ai mun
cii. 2 500 de noi locuri de muncă au 
fost create doar in ultimii patru ani. 
O cifră cum nu se poate mai elocventă 
dacă ne gîndim că in 1948, la națio
nalizare, in industria orașului lucrau 
doar... 1 030 de oameni ai muncii.

Industria, care a însemnat și aici. 
Ia Tirgu Secuiesc, zeci și zeci de noi 
meserii, adică tot atitea multiple po
sibilități pentru afirmarea plenară 
și egală a vocației tehnice a mii -.ți 
mii de oameni, indiferent de națio
nalitate, s-a dezvoltat și se dezvoltă 
în ritm susținut. Dacă la începutul 
deceniului trecut ponderea acestei 
principale ramuri economice a loca
lității era deținută de prelucrarea 
lemnului și industria ușoară, astăzi 
structura ei este cu totul aita : 51 la 
sută o reprezintă industria construc
toare de mașini, 20 la sută industria 
ușoară, 18 la sută industria alimen
tară. De altfel, în 1986 producția in
dustrială a crescut de 16,2 ori față de 
1965.

Oamenii au crescut și ei o dată cu 
orașul. La 22 august 1969. cînd s-a 
dat in funcțiune întreprinderea de 
confecții. Magori Attila era simplu 
economist. Astăzi a devenit direc
torul acestei intreprinderl de renu
me. a cărei producție este în mare 
parte destinată exportului. La în
treprinderea mecanică sau Ia între
prinderea de izolatori electrici, ca 
și la celelalte unități industriale an
gajate într-o susținută bătălie pen
tru extinderea exporturilor, pentru 
gospodărirea materiilor prime și 
materialelor, pot fi întîlnite sute de' 
exemple de oameni care s-au rldi-, 
cat și au crescut in acești ani de 
adevărate înnoiri.

Importante realizări s-au obținuți 
șl în agricultură, ritmul mediu anuali 
de creștere a producției agricole 
fiind aici de 3,4 la sută, mai ridicat , 
cu 0,6 la sută decît în restul jude
țului. Practic, an de aa s-au reali-i 
zat producții sporite la culturile de 
cartofi și de griu ale C.A.P. Tirgu , ; 
Secuiesc.

Industrializarea, creșterea pro
ducției agricole au adus o însemna
tă sporire a veniturilor oamenilor 
muncii. O spune cu claritate volu-« 
mul desfacerilor de mărfuri, care a ' 
sporit în ultimele două decenii de-, 
peste 5 ori. O spune faptul că aici’ 
s-a înălțat practic, alături de clădi-, 
rile vechiului orășel, un oraș nou, 
modern. Numai între 1971—1986 s-au' 
construit 6 000 de apartamente, din- « 
tre care circa 1 000 in cursul ultimi-; 
lor doi-trei ani.

Desigur, istoria nouă a vechiului' 
tirg va continua să se scrie și ini 
anii ce vin. Iar din acest punct de* 
vedere, angajamentele oamenilor 
muncii dm Tirgu Secuiesc, reînnoite 
in aceste zile, constituie o garanție 
sigură pentru îndeplinirea obiective
lor actualului cincinal, pentru ridica
rea pe noi trepte de dezvoltare a 
străvechiului oraș. (Radu Bogdan).

localitatea in primele 6 luni pe 9 luni

Caransebeș 57 tone 129,5 tone
Oravița 40 tone 148 tone
Bocșa 16 tone 30.6 tone
Reșița 20.6 tone 36,8 tone

La realizările obținute o contri
buție însemnată au avut-o și acțiu
nile inițiate de organizațiile obștești, 
din care subliniem : s-a tipărit un 
număr de 4 000 de afișe publicitare 
cuprinzînd normele de echivalență a 
predării materialelor refolosibile în 
contul contribuției în muncă, precum 
și lista de prețuri pentru materialele 
care se preiau de la populație, 
acestea fiind amplasate la locuri 
vizibile în unități economice și la 
asociațiile de locatari. Mai trebuie 
adăugat și faptul că centrele de 
specialitate din județ au organizat

și ele acțiuni directe de colectare 
Care s-au soldat cu importante re
zultate. Numai centrul de colectare 
din Reșița a preluat de la unitățile 
consiliilor populare și din alte unități 
economice peste 9 000 tone de metal".

Din cele relatate se vede cu ușu
rință că atunci cînd se depune mai 
mult efort, mai multă stăruință, cînd 
consiliile populare mobilizează în 
mai mare măsură organizațiile de 
masă și obștești în această impor
tantă acțiune economică rezultatele 
nu întîrzie să apară.

Gh. GRAURE

Unități turistice în județul Caraș-Severin
Celor ce doresc să-și petrea

că o parte din concediu și, tot
odată. să cunoască pitoreștile 
meleaguri ale județului Caraș- 
Severin le stau la dispoziție ci- 
teva frumoase unități turistice, 
gazde ospitaliere în orice ano
timp. Printre acestea se numă
ră Hanul TIBISCUM. situat Ia 
intrarea în orașul Caransebeș, 
pe malul Timișului. O uhitate 
apreciată este Hanul BOCȘA 
IZVOR, amplasat pe malul rîu- 
lui Bîrzava. in zona turistică a

orașului Bocșa, pe șoseaua ce 
leagă Reșița de Timișoara, La 
rîndul său. Hanul CARAȘ din 
Oravița pune la dispoziția tu
riștilor locuri de cazare si res
taurant. iar la o altitudine de 
1 000 m. pe Muntele Semenic, 
Hanul GARINA oferă in orice 
sezon locuri de cazare, masa 
putîndu-se servi la restaurantul 
unității.

In fotografie : Hanul TIBIS
CUM.
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ÎN ÎNTÂMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Argumentele competitivității la export

CALITATEA PRODUSELOR
Șl PROMPTITUDINEA EXECUȚIEI MARI POSIBILITĂȚI Of ECONOMISIRE

„La cea de-a XIII-a ediție a Tîr- 
gului internațional București — r.e 
precizează inginerul Mihai Mateto- 
vici, director adjunct cu probleme 
de export-import al întreprinderii 
de utilaj greu „Progresul" Brăila — 
am fost prezenți cu două utilaje 
reprezentative : un excavator S 1 203 
și1 o draglină hidraulică D.H.M.-l 800, 
.utilaje terasiere de mare randament, 
„consacrate" pe piața externă. Mar
ca noastră, „PROMEX", care a de
venit un redutabil mesager al teh
nicii românești, a fost preferată de 
firme cu vechi tradiții. Argumentul 
„forte" : competitivitatea, deci cali
tatea și complexitatea produselor. Nu 
întlmplător, in timpul tîrgului s-au 
semnat contracte, pe relația cllring 
țări socialiste, in valoare de multe 
milioane de lei cu parteneri din 
R. P. Polonă și R. S. Cehoslovacă, 
De asemenea, pe relația devize con
vertibile s-au semnat contracte cu 
Nigeria și cu alte țări interesate de 
achiziționarea produselor noastre".

Dintr-o situație pe care ne-o pune 
la dispoziție economista Stela Sigala, 
din cadrul compartimentului de re
sort, notăm citeva cifre, gîndind că 
ele confirmă angajamentul muncito
resc al constructorilor de mașini 
brăileni. în frunte cu comuniștii, de 
a da exportului prioritatea absolută. 
Reținem, deci, că în zece luni din 
acest an au fost livrate partenerilor 
din țările socialiste sute dc excava
toare de diferite tipuri (cu 55 în 
plus față de prevederi), mii de tone 
de utilaje metalurgice (cu 532 tone 
mai mult față de plan) și piese de 
schimb pentru excavatoare in valoa
re dc zeci de milioane de lei (cu 
33.4 milioane lei suplimentar preve
derilor). „Plusuri care, valoric, tota
lizează circa 115 milioane lei, creîn- 
du-se astfel toate condițiile pentru 
onorarea, în prima parte a lunii de
cembrie. a tuturor contractelor în
cheiate in acest an pe relația cliring 
țări socialiste" — ne «pune interlo
cutoarea. La care trebuie să adău
găm că aceste produse se bucură de 
un real prestigiu în U.R.S.S., R. P. 
Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară. R.D.G., Bulgaria, China, Al
bania, Vietnam, Cuba, R. S. F. Iu
goslavia. Pe relația devize converti
bile s-au livrat alte sute de tone 
utilaje și construcții metalice pentru 
industria metalurgică (în R.F.G.,

Belgia, Turcia), utilaje tehnologice și 
construcții metalice 
de ciment în 
Egipt etc.

Pretutindeni 
întreprinderii, 
sînt evidente 
organizarea exemplară a produciiei 
și a muncii. Bunăoară, la fabrica de 
excavatoare se executau 29 de exca
vatoare tip Ș 1 203 pentru R. P. Po
lonă, precum și piese de schimb 
pentru o serie de parteneri din 
R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Ungară. La secția 300 se fa
bricau șasiuri și echipamente, iar in 
atelierele secției 700 — piese de

pentru 
Republica

fabrici 
Arabă

în
cu

fabricile și 
pondere la 

preocupările

secțiile 
export, 
pentru

La întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" — Brăila

schimb. în fine, subansamble și 
montări de excavatoare se efectuau 
la secția 500. In atelierele speciali
zate. coordonate de maiștrii Ion Po
pescu, Paraschiv Cirga, Costică Sur- 
deanu, M. Enuță, Ion Sava și Ion 
Oaneca, se muncea în ritm intens. 
Subinginera Elena Fnncu, de la sec
ția montaj-500, secretar adjunct cu 
probleme economice al comitetului 
de partid de la Fabrica de excava
toare, făcea ultimele precizări in le
gătură cu finalizarea unui nou lot 
de produse.

în 'cele șapte ateliere specializate 
pentru export ale Fabricii de hi
draulică grea, aceeași puternică mo
bilizare de forțe. „Sintem pregătiți, 
ne spune subinginerul Nicolae Popa, 
șeful secției FNG 400, să ne reali
zăm planul anual Ia export la data 
de 30 noiembrie, urmînd ca în de
cembrie să lucrăm și să livrăm în 
devans primele produse contractate 
pentru trimestrul I 1988“. îi cunoaș
tem la lucru pe cîțiva dintre coordo
natorii atelierelor specializate în 
producția pentru export : maiștrii 
Cornel Cloșcă, Petre Burlacu, Paul 
Bianu, Ion Bejan, Gheorghe Pleșo- 
ianu, subinginerul Ion Petrică și ing. 
Adrian Țibulcă. Ce se produce aici, 
tn secțiile FNG 400, 500 și 800 ? Pie
se de schimb, subansamble, distri
buitoare, în total circa 600 tipodi- 
mensiuni de aparatură complexă.

La Fabrica de utilaj industrial, 
inginerul Nicolae Petre, șeful secției 
de montaj, ne precizează că cele 
582 tone de utilaj metalurgic livra
te suplimentar de la începutul anu
lui și pînă in prezent s-au realizat 
înainte de termen datorită conlucră
rii strînse între secțiile fabricii : ca- 
zangerle-uzinaj-montaj. La această 
acțiune o contribuție deosebită au 
avut brigăzile specializate conduse 
de Sandu Zorbagiu. Neagu Nicolae, 
Constantin Bucur, Eugen Savin, Ion 
Cireașă. Dumitru Bolum, Gheorghe 
Sișu, Vasile Crăcană. Dumitru Stoi- 
cescu. Gheorghe Băjenaru, Cornel 
Vișcot. Și încă un amănunt : asis
tența tehnică pentru utilajele livra
te în cadrul contractelor încheiate 
cu partenerii externi este asigurată 
de specialiștii din cadrul Fabricii de 
utilaj industrial.

în activitatea de export, la I.U.G. 
„Progresul" Brăila specializarea a 
fost extinsă și in sectorul proiectă
rii constructive și tehnologice. Ca 
urmare a organizării unor echipe 
speciale de proiectare pentru produc
ția de export, ciclul de pregătire a 
fabricației la o serie de utilaje s-a 
redus considerabil. La aceasta a con
tribuit și colaborarea strînsă cu spe
cialiștii de la Centrul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru utilaje de construcții, care 
realizează o serie de proiecte și do
cumentații de execuție pentru utila
jele din fabricația întreprinderii și 
deci și pentru export.

Analizele organizate frecvent, chiar 
pe fluxurile de fabricație, au oferit 
și oferă posibilitatea stabilirii celor 
mai eficiente măsuri tehnico-organi- 
zatorlce pentru ca produsele cu mar
ca „PROMEX". fabricate la între
prinderea brăileană, să devină tot 
mai competitive pe piața externă, 
iar sarcinile de plan să fie îndepli
nite exemplar, la un nivel calitativ 
superior. De altfel, încă din aceste 
zile se lucrează din plin la execuția 
primelor produse contractate pentru 
anul 1988, ceea ce constituie încă o 
garanție că și în continuare colec
tivul întreprinderii își va îndeplini 
în cele mai bune condiții sarcinile 
ce îi revin.

Candiano PRICEPl'TU
corespondentul „Scinteii

Imperativul gospodăririi judicioase 
a energiei electrice și gazelor natu
rale este înțeles exact de toți oa
menii muncii de la întreprinderea 
de 
din 
din 
ca 
organizațiile de partid pentru dezba
terea. cunoașterea și însușirea de 
către fiecare lucrător a prevederilor 
recentului Decret al Consiliului de 
Stat. Trebuie precizat însă că, in 
unitate, gospodărirea cu chibzuință 
a energiei electrice și gazului metan 
in vederea reducerii consumurilor 
specifice a con
stituit și pînă a- 
cum un obiectiv 
esențial al activi
tății comitetului 
de partid și con
siliului oamenilor 
muncii, al întregului personal mun
citor. Astfel, in zece luni care aii 
trecut din acest an au fost eco
nomisiți 2 335 kWh energie electrică 
și 383 000 metri cubi de gaz metan. 
Un calcul arată că aceste cantități 
sînt suficiente pentru acoperirea 
cerințelor întrenrinderii timp de 31 
șl. respectiv, 18 zile. Dar, a^a cum 
spuneam, imediat duDă apariția De
cretului Consiliului de Stat s-a tre
cut la inventarierea tuturor posibi
lităților de reducere și mai accen
tuată a consumurilor de energie e- 
lectrică și gaz metan, întocmindu-se 
un riguros și complex program de 
măsuri, 
șarjarea 
toare se 
na zilei. _ 
tificială a spațiului de lucru. De alt
fel. consumul instalațiilor pentru 
iluminai a fost redus cu peste 32 13 
sută.

Eforturile principale sînt îndrepta
te însă în direcția micșorării consu
murilor tehnologice, în fiecare ate
lier și secție de fabricație. îh acest 
scop, s-a hotărît ca reparațiile pla
nificate pentru trimestrele II și III 
din 1988 la unele instalații și utilaje 
tehnologice mari consumatoare de e-

utilaje și piese de schimb, unul 
marii consumatori industriali 

municipiul Suceava. Aceasta și 
urmare a acțiunilor inițiate de

nergie șl combustibil să fie execu
tate in devans. adică în perioada no- 
iembrie'1987 — februarie 1988. Se es
timează că pe această cale, în inter
valul de timp amintit, se vor econo
misi 70 000 kWh energie electrică.

Totodată, programele de fabricație 
sînt 
cute 
sită 
cum 
crude sau în forme 
autoîntăritoare. Tot la secția turnă
torie este pusă în funcțiune și o a 
doua mașină de brichetat șpan și 
deșeuri din tablă.

astfel întocmite incit să se exe- 
cu prioritate reperele ce nece- 
consumuri energetice reduse, 
ar fi piesele turnate în forme 

cu amestecuri

La I.U.P.S

La turnătorie, de pildă, 
fierului vechi pentru cup- 
face acum numai la lumi- 
evitindu-se iluminare.a ar-
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reducîndu-se nu
mărul de încăr
cări a cuptoare
lor și durata șar
jelor. Concomi
tent a fost reor
ganizată și acti
vitatea secției, la 

elaborarea șarjelor lucrîndu-se și 
duminica. în trei schimburi, ceea ce 
face posibilă întreruperea funcțio
nării a două cuptoare zilnic, pe pe
rioada vîrfului de sarcină. Atît pen
tru micșorarea consumului, c‘t șl 
pentru aplatizarea curbei de sarcină 
s-a redus și durata de funcționare 
a cuptoarelor electrice cu inducție, 
folosindu-se. cu precădere, cubilou- 
rile la elaborarea fontei. în același 
scop, decaparea căzilor de baie și 
obiectelor sanitare a fost reorgani
zată și se face numai in schimbu
rile I și III. tot în aceste perioade 
urmînd să se desfășoare și activita
tea de montaj.

Practic, n-a fost omis nici un sec
tor sau loc de muncă, nici un do
meniu de activitate de la „acțiunea 
de economisire". Procesul tehnologic 
de tratament termic primar și se
cundar. de exemplu, este urmărit 
acum cu mai multă atenție pentru 
a se desfășura strict in limita para
metrilor stabiliți, evitîndu-se supra
încălzirea 
detensionarea 
sudate s-a 
cuptorului de 
efectuîndu-se 
de detenslonare prin vibrații, reali
zat în întreprindere. Pe de altă par
te, în unitate au fost executate și 
o serie de recuperatoare de căldură, 
care, montate la cuptoarele de ars 
grund și email de la secția căzi- 
radiatoare, asigură încălzirea spa
țiilor de producție din secție numai 
prin utilizarea căldurii recuperate 
din gazele arse.

Inginerul Vasile Babiuc, șeful bi
roului mecano-energetic, ne spunea 
însă că acțiunile întreprinse pentru 
reducerea consumurilor energetice 
nu se limitează numai Ia atît. Uni- 
.tatea suceveană a achiziționat de la 
Combinatul de utilaj greu Iași un 
sistem automatizat de ardere cu re
cuperare alternativă de energie, 
care, montat la cuptoarele de trata
ment termic primar, permite redu
cerea consumului de gaz metan cu 
30 Ia sută.

Potrivit calculelor făcute, prin mă
surile aplicate deja, în perioada 
II—30 noiembrie I.U.P.S. Suceava va 
economisi minimum 24 000 kWh ener
gie electrică și peste 2 000 mc gaz 
metan.

Suceava

cuptoarelor. Iar pentru 
construcțiilor metalice 
renunțat la folosirea 
gaz metan, operația 
acum cu dispozitivul

Sava BEJ1NAR1U
corespondentul „ScinteiiLa întreprinderea de utilaj greu „Progresul'1 din Brăila

pe șantiere 
din județul Buzău

NOILE SISTEME DE IRIGAȚH - LA TERMEN ÎN FUNCȚIUNE^

Organizare bună, ritm de lucru in creștere, 

dar și probleme ce trebuie grabnic soluționate
între măsurile stabilite de conducere» partidului 

pentru sporirea potențialului productiv al pămîntului 
și creșterea puternică a producției agricole, extinde
rea suprafețelor irigate și executarea celorlalte lucrări 
din Programul național de imbunătățirl funciare ocu
pă un loc prioritar. în repetate rinduri, analizind mer
sul acestor lucrări, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat necesitatea 
asigurării tuturor condițiilor și a forțelor necesare 
pentru amenajarea și punerea in funcțiune a noilor 
capacități dc irigații la timp, in conformitate cu pro
gramele stabilite.

Un asemenea obiectiv, de mare însemnătate eco
nomică. se află in curs de realizare in județul Buzău.

Lucrarea, denumită .Amenajarea hidroameliorativă 
complexă a Cimpiei Buzăului", va asigura in final iri
garea a 54 000 hectare, din care 28 000 hectare in ju
dețul Buzău și diferența în județul Prahova. Sursa de 
alimentare cu apă o constituie marea acumulare hi
droenergetică de la Sirîu. Chiar și succint, trebuie 
arătat că prin soluțiile tehnice și constructive adop
tate această lucrare este unică în țară. Caracteristica 
ei principală este că pe toată rețeaua de canale de 
aducțiune apa circulă gravitațional, in unele cazuri 
pînă la nivel de brazdă. Prin aceasta se înlătură con
sumul de energie și combustibil necesare pentru pom
parea și repomparea apel.

Crește spiritul guspodăresc, 
scad consumurile energetice

în acest an, la Combinatul pentru 
pre ucrarea lemnului Oradea, preve
derile dc plan Ia producția fizică și 
marfă, la care sc adaugă însemnate 
creșteri la export, au fost realiza c 
lună de lună, ritmic, integral, cu con
sumuri energetice cit mai reduse. 
O realitate pe care ne-o dezvăluie 
pregnant cifrele : dacă în 1981 con
sumul de energie electrică era de 
25,6 MWh la un milion lei producție 
de mobilă, în anul trecut s-au înre
gistrat doar 22,9 MWh. Totodată, con
sumul specific de combustibil con
vențional s-a redus de la 23,7 la 21,9 

Bilanțul perioadei care a 
din 1987 
de ase- 
diminua-

tope, 
trecut 
relevă, 
menea, 
rea consumurilor 
cu 101 MWh și 
130 tone combus
tibil convențional, 
ceea ce echivalează cu necesarul 
combinatului pe trei zile. Cum s-au 
obținut aceste rezultate ? Constituie 
ele o limită a efortului de economi
sire a energiei ? Ce resurse de redu
cere in continuare a consumurilor 
mai există ? Iată enunțate doar 
cîteva dintre întrebările la care am 
căutat răspuns în timpul investigației 
efectuate în unitatea orădeană.

De la sine înțeles, soluțiile concre
te pentru îmbunătățirea utilizării 
energiei au fost căutate la fiecare loc 
de muncă. „Aș putea spune că a de
venit o regulă să radiografiem la 
fiecare' post de lucru cît producem 
și cu ce consumuri" — preciza ingi
nerul Vladimir Oros, directorul com
binatului. Pe baza programelor de 
fabricație din fiecare lună, aprobate 
de consiliul oamenilor muncii, comi
sia energetică întocmește planuri de 
măsuri adecvate pentru asigurarea 
condițiilor necesare realizării sarci
nilor de producție, cu respectarea 
strictă a consumurilor specifice ener
getice. De reținut că măsurile avute 
în vedere vizează toate domeniile, 
începînd de la simple acțiuni gospo
dărești, continuînd cu probleme teh- 
nico-organizatorice și ajungînd pînă 
la schimbări de tehnologii. Demn de 
menționat, problemele energetice nu 
au fost considerate a fi aici numai 
in sarcina compartimentului de spe
cialitate, ci a întregului colectiv. 
Astfel se și explică existența nu
meroaselor inițiative și soluții apli
cate în secțiile de fabricație. Spicuim 
din fișa lor. înlocuirea sistemelor de 
exhaustare centralizată cu agregate 
de filtrare locală, economisind anual 
130 MWh. Am căutat să vedem dacă 
a fost îndeplinită la termen dotarea 
cu limitatoare de mers în gol a ma
șinilor de șlefuit cu bandă orizon
tală. Și s-a realizat. Efectul ? Eco
nomii estimate la 125 MWh pe an. 
Am însoțit, de asemenea. cîțiva 
membri din comisiile energetice or
ganizate pe secții și schimburi, în 
cîteva acțiuni de control și am ur
mărit la fața locului în ce măsură 
sesizările și observațiile anterioare 
ale acestora au fost analizate și fi
nalizate de către factorii de răspun
dere. SI măsurile necesare au fost 
întreprinse. Un exemplu : protecția 
motoarelor împotriva funcționării în 
două faze prin utilizarea releelor 
electronice tip ..Probfaz". Cei care 
aveau datoria să realizeze această 
operație au dus la bun sfîrșit propu-

nerea comisiei energetice, economI- 
sindu-se anual 22 MWh.

Elaborarea a 61 bilanțuri energetice 
a dus la concluzia că prin moder
nizarea, perfecționarea și 
zarea tehnologiilor se poate 
substanțial nivelul 
energetice specifice.
încă din stadiul programării produc
ției să se aleagă soluțiile cele mai 
economicoase. Demn de semnalat este 
conducerea automată a procesului de 
uscare a cherestelei. Rezultatul 7 
Diminuarea consumului cu 125 MWh 
pe an. Cu un aport 
semnat se înscriu

La C.P.L. — Oradea

optimi- 
reduce 

consumurilor 
înlesnind ca

energ'c în- 
o seamă de teh
nologii moderne : 
pulverizarea fără 
aer a lacurilor și 
soluțiilor de co
lorare, utilizarea 
firelor fuzibile la 
îmbinarea furni- 

utilizării înlocuito-relor, extinderea 
rilor de furnir, prelucrarea repere
lor cu utilaje multifuncționale.

In același timp se remarcă faptul 
că la fiecare secție și atelier se cu
nosc cotele de energie alocate pe 
schimburile ue lucru, iar prin siste
mele de contorizare se înregistrează 
cu precizie consumuri.e. Aceasta cu
noaștere e.:ac..ă a întărit spiritul gos
podăresc, știindu-se că orice depășire 
sau risipă aiectează în mod riresc 
colectivele care au cauzat această si
tuație necorespunzătoare. De altfel, 
în fiecare dimineață se prezintă con
ducerii combinatului curba de con
sum de energie electrică, înregistrată 
pe fiecare schimb, în funcție de evo
luția ei, se stabilesc acțiunile ne
cesare. De la maistrul Avram Bug- 
nar, secretarul comitetului de partid, 
am reținut că, practic, în toate adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază dezbaterea unor probleme le
gate de economisirea energiei și 
combustibililor completează de fieca
re dată ordinea de zi. Dezbateri care 
s-au soldat cu numeroase propuneri. 
Două dintre ele se află acum pe 
agenda priorităților comisiei energe
tice : reorganizarea schimburilor in 
unele secții, în scopul funcționării 
unor utilaje mari consumatoare, cum 
sini agregatele de prelucrat panouri 
CPC-25 și a instalațiilor- de exhaus
tare aferente, in afara virfului de 
sarcină. Un alt loc îngust : limitarea 
utilizării compresoarelor cu putere 
mărită și înlocuirea acestora cu 
compresoare acționate cu electromo
toare de putere mai mică, pentru 
locurile de muncă individuale, urmă- 
rindu-se riguros programarea func
ționării lor în schimbul III. Reactua
lizată, comisia energetică din com
binat și-a stabilit un însemnat nu
măr de măsuri care să asigure gos
podărirea cit mai judicioasă a ener
giei electrice șl gazelor naturale. Pen
tru că, trebuie spus, sînt încă resursa 
nevalorificate : extinderea exhaustă- 
rii locale, mai buna sectorizare a Ilu
minatului. valorificarea resurselor 
refolosibile.

Sînt fapte ee demonstrează 
atunci cînd întregul colectiv 
nează cu spirit gospodăresc 
țiativă, pot fi puse în valoare 
nate resurse.

Ioan 1AZA
corespondentul „Scinteii"

că 
acțio- 

și ini- 
însem-

Deși începute de mai multi ani, 
lucrările nu au fost executate în rit- 

. mul prevăzut, in realizarea lor a- 
> cumulîndu-se restanțe însemnate. 
Cauza principală constă în faptul că' 
organele de resort din cadrul Minis
terului Agriculturii nu au asigurat 
baza tehnico-materială. și mai ales 
cantitățile de combustibil necesare, 
corespunzător cu volumul de lucrări 
stabilit a se realiza, ceea ce a deter- 

. minat replanificarea unor obiective 
dintr-un an in altul. Această stare 

'de lucruri necorespunzătoare s-a 
perpetuat și la începutul acestui an. 
Din a doua jumătate a anului însă, 
datorită intervenției energice a co
mitetului județean de partid și a 

.măsurilor întreprinse de organele a- 
, gri cole județene de specialitate acti- 
<vitatea a intrat pe un făgaș normal.

— în condițiile județului nostru — 
' ne spunea tovarășul Constantin Nițu. 
secretar al comitetului județean de 
partid — județ situat în zona de 
curbură a Carpaților. cu un regim 
de precipitații redus, extinderea iri
gațiilor pe suprafețe cit mai mari

constituie o problemă vitală. în ul
timii 4—5 ani. si cu deosebire in anul 
acesta, perioadă în care s-a resimțit 
acut , lipsa precipitațiilor, această ne
cesitate s-a impus cu și mai multă 
acuitate. Tocmai de aceea, obiectivul 
nostru prioritar îl reprezintă înfăp
tuirea integrală si la termen a sar
cinilor ce ne revin în acest domeniu 
din Programul national de îmbună
tățiri funciare. în ce ne privește, au 
fost luate toate măsurile ce se im
puneau pentru a garanta realizarea 
sarcinilor pe acest an pină la sfîrși- 
tul lunii decembrie. Finalizarea a- 
menajărilor și certitudinea punerii 
lor în funcțiune pentru campania de 
irigații din anul viitor depind însă 
hotărîtor și de sprijinul operativ pe 
care trebuie să ni-1 acorde în solu
ționarea unor probleme organele 
centrale de resort, care concură Ia 
realizarea programului național de 
irigații.

Despre ce este vorba vom nota la 
timpul cuvenit. Să arătăm mai întii 
că în acest an. în județul ■ Buzău, 
trebuie să fie amenajate pentru iri

gații. în sisteme mari. 30 400 hectare, 
din care 26100 hectare în Cîmpia 
Buzăului si restul în bazinul hidro
grafic Călmătui. Cum subliniam la 
început. în prima parte a anului rit
mul de amenajare s-a situat cu mult 
sub cel prevăzut. „în urma analizei 
întreprinse de comitetul județean de 
partid — ne relata tovarășul Romi- 
că Condruz, director adjunct al 
I.E.E.L.I.F. Buzău — a fost stabilit 
un program complex de măsuri pen
tru dublarea ritmului de execuție pe 
șantiere, astfel incit să putem recu
pera restantele și realiza integral lu
crările planificate pe acest an. în a- 
cest scop, au fost organizate încă 12 
formații de lucru. în prezent, prac
tic tuturor subunităților din cadrul 
întreprinderii noastre le-au fost re
partizate cite unul sau două ploturi, 
inclusiv stațiile de pompare, pe care 
au obligația să le amenajeze și să 
le execute pînă la 31 decembrie. Tot
odată. forțele mecanice au fost su
plimentate cu 6 dragline și excava
toare. 4 buldozere si 4 săpătoare de 
șanțuri, pentru a mări capacitatea

de excavație. în mod deosebit ne-am 
preocupat de mărirea timpului efec
tiv de execuție a lucrărilor. Pentru 
aceasta, pe toate șantierele activita
tea se desfășoară pe întreaga durată 
a zilei, iar la 4 puncte de lucru, unde 
avem condiții, munca a fost organi
zată în două schimburi. Tot în ideea 
creșterii timpului efectiv de lucru, 
sint de menționat măsurile privind 
asigurarea cazării majorității oame
nilor în cadrul șantierelor Ulmeni și 
Dealul Viei și asigurarea a 3 mese 
calde pe zi. ceea ce a redus naveta 
de muncitori la strictul necesar. Este 
de subliniat că prin toate aceste mă
suri, ritmul de execuție realizat ne 
permite ca. fată de sarcina stabilită 
initial pe acest an. să amenajăm in 
plus încă 5 700 hectare".

Pe șantierul din Ulmeni am ajuns 
noaptea tîrziu. tocmai pentru a ve
dea la fata locului cum este orga
nizat si cum funcționează schimbul 
doi. Toate utilajele programate — 4 
dragline, un excavator și 25 dc au
tocamioane — erau la datorie. Pro
iectoare puternice, a'imentate de un 
generator mobil, iluminau ca ziua 
frontul de lucru. într-o ordine per
fectă. camioanele erau încărcate cu 
pămîntul excavat șl se deplasau în 
coloană spre punctele de depozitare. 
„Problema noastră cea mai grea — 
ne spunea tovarășul Emilian Vasi- 
lescu. șeful brigăzii complexe nr. 2 
Ulmeni — era lipsa capacității de 
transport, care ajunsese să fie o 
frînă serioasă în realizarea unui ritm 
ție execuție ridicat. Datorită inter
venției comitetului județean de 
partid. în prezent nu ne mai con
fruntăm cu asemenea greutăți". 
Aflăm că. la inițiativa comitetului 
județean de partid, a fost luată mă

sura ca pe șantierele de irigații ca
pacitatea de transport să fie supli
mentată zilnic cu 35—40 de mijloace 
auto de la alte unități de specialita
te din județ. Acestea au fost orga
nizate să lucreze în schimbul unu, 
de zi. iar cele aparținînd I.E.E.L.I.F. 
— în schimbul de noapte.

După cum ni s-a spus însă pe șan
tier. a apărut un necaz de altă na
tură. Nu în puține zile se pierd mul
te ore prețioase de lucru, deoarece 
nu se asigură în mod ritmic com
bustibilul. Discutăm cu tovarășul 
Gheorghe Casian. directorul Antre
prizei de construcții Cîmpia Buzău
lui. „Sintem angrenați cu toate for
țele — ne spune acesta — ca să rea
lizăm și să depășim sarcinile pe a- 
cest an. Ne-am propus termene pre
cise ; s-au asigurat forte suplimen
tare ; s-a organizat schimbul doi și 
se asigură în condiții mulțumitoare 
baza materială. Totul depinde acum 
de asigurarea combustibilului, care 
trebuie livrat în mod ritmic și în 
cantități corelate strict cu graficul 
de execuție și capacitatea de lucru 
de care dispunem. Or. se constată 
o fluctuație serioasă în aprovizio
narea cu combustibil. în prima par
te a lunii primim cantități mici, sau 
nu primim nimic, ca in ultima de
cadă să ni se asigure foarte mult, 
dar cînd din cauza timpului limitat 
sint greu de recuperat nerealizările 
din prima parte a lunii". Reținem 
această problemă și supunem aten
ției precizarea făcută de mai mulți 
interlocutori, anume că. în cadrul co
tei de combustibil repartizată pe an
samblul județului pentru executarea 
lucrărilor agricole, se impune nomi
nalizarea precisă a cantităților des-

Ritmul de lucru a crescut mult pe șantierele de irigații din județul Buzău. 
In imagine : aspect de la impermeabilizarea canalului magistral - C - Vest, 

din sistemul Cîmpia Buzăului

tinate exclusiv pentru realizarea a- 
menajărilor de irigații.

Investigațiile întreprinse pe șan
tierele de irigații, cit și discuțiile 
avute cu activiști ai comitetului ju
dețean de partid au reliefat că in 
etapa imediat următoare trebuie so
luționate operativ o serie de aspec
te legate de aprovizionarea cu dife
rite materiale, de care depinde fina
lizarea lucrărilor. Acțlonînd în ă- 
cest spirit, comitetul județean de 
partid a luat măsura ca unele uni
tăți industriale din județ să asigu
re, în cadrul repartițiilor alocate, o 
serie de materiale de strictă necesi
tate pe șantierele de irigații. Astfel, 
întreprinderea de materiale de con
strucții. întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice și întreprinderea 
de utilaj tehnologic, toate din muni
cipiul Buzău, produc tubulatură Pre- 
mo, din PVC sau metal, de diferite 
dimensiuni, pentru lucrările de iri
gații. „Pentru noi. aceasta este o ac
țiune de importantă majoră — sub
linia tovarășul Gheorghe Alexan- 
drescu. directorul I.E.E.L.I.F. Buzău 
— de natură să grăbească ritmul de 
execuție al lucrărilor, dar care nu 
rezolvă în totalitate aprovizionarea 
cu diferite materiale. Bunăoară, lip
sa tubulaturii din azbociment de di

mensiuni mici, furnizor — Combi
natul de lianți și azbociment din 
Fieni. face imposibilă montarea con
ductelor subterane, deși avem asi
gurate tuburile de dimensiuni mari. 
Totodată, punerea la punct a stații
lor de pompare, fără de care nu pot 
fi efectuate probele tehnologice de 
funcționare a sistemului, necesită 
livrarea de îndată de către între
prinderea de produse electrotehnice 
din Bistrița-Năsăud, a cel puțin 20 
tone de cabluri pentru alimentarea 
cu energie a stațiilor. La fel de im
portant pentru darea în exploatare 
a amenajărilor în bune condiții 
este ca întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice din Iași și între
prinderea de materiale de construc
ții din Turda să ne livreze in tota
litate cantitățile prevăzute de folie, 
necesară pentru impermeabilizarea 
canalelor de irigații". Acestea sint 
doar cîteva din problemele care tre
buie să se afle în atenția factorilor 
de resort din Ministerul Agricultu
rii, de a căror soluționare depind 
urgentarea ritmului de execuție a 
lucrărilor și darea în exploatare la 
termenele stabilite a noilor amena
jări de irigații din județul Buzău.

Aurel PAPAanir



PAGINA 4 SCÂNTEIA — vineri 20 noiembrie 1987

Rolul școlii in formarea
concepției materialist-științifice

a tinerei generații
Cel de-al III-lea Congres al edu

cației politice și cultura socialiste a 
evidențiat incă o dată caracterul 
complex, dimensiunile multiple ale 
procesului educativ, continuitatea și 
plurivalenta procesului formării pen
tru 
nerații. 
cadru, 
Nicolae 
rostită Ia forumul educației și cul
turii socialiste, unul din factorii 
hotăritori in educația și formarea 
conștiinței revoluționare a tineretu
lui.

Cuprinzind azi în societatea noas
tră, in diferitele sale trepte, un sfert 
din populația țării, școala formează 
orizontul cultural general, deprinde
rile de gindire și de muncă, cultura 
științifică a generațiilor succesive pe 
care le pregătește pentru viață. Ea 
are, în ultimă instanță, un rol 
covirșitor in formarea concepției 
despre lume, a aspirațiilor și a va
lorilor care vor ghida comportamen
tul fiecărui om. înțelegem dintot- 
deauna menirea școlii nu numai ea 
cea dinții depozitară și transmițâtoa- 
re de cunoștințe și de experiență so
cială pentru generațiile în formare, 
dar și ca un loc în care se plămădesc 
conștiințele viitorului — idee puter
nic reliefată la. plenara recentă a 
Consiliului Național al Științei și 
învățămîntului în cuvintarea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

De la simpla asimilare de 
cunoștințe la formarea ca
pacității de gîndire a elevi
lor. Gindirea structurată și motivată 
științific, capacitatea ei de a-și aproj 
pia spiritul determinist, cultura știin
țifică generală pe care o formează 
școala de azi reprezintă elementul 
cu rol de nucleu, in jurul căruia pi
votează toate celelalte componente 
ale concepției despre lume și viață. 
Finalitatea predării in școală a cu
noștințelor științifice vizează, desi
gur, nu doar asimilarea unui volum 
mare de informații, ci, mai ales, for
marea la elevi a capacității de a 
opera cu ele, de a le integra durabil 
într-un model de gindire științifică 
pe care tinerii să și-l însușească. Se 
pune intrebarea în ce măsură in ore
le de școală cunoștințele științifice 
cu caic elevii vin în contact nu ră- 
min la stadiul de formulă sau enunț, 
ce trebuie pur și simplu memorate, 
ci sint transferate efectiv în planul 
concepției despre lume. Nu e vorba, 
desigur, de a face la tot pasul ge
neralizări simpliste cu privire la ma
terialitatea lumii, ci de capacitatea 
profesorului de științele naturii de a 
asimila în mod firesc într-o concep
ție unitară datele și experimentele 
științifice pe care le prezintă la ora 
de clasă. Este vorba, in ultimă in
stanță. de capacitatea profesorului de 
a ridica in expunerea sa aceste date 
și experimente particulare la un ni
vel teoretic general și de a stimula
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muncă și viață a noilor ge- 
Școala constituie, in acest 

așa cum sublinia tovarășul 
Ceaușescu în cuvintarea

pe această cale gindirea proprie a 
elevilor.

Gindirea științifică — pe care este 
chemată să o formeze și să o stimu
leze școala — reprezintă prin ea 
însăși o capacitate umană productivă, 
flexibilă, deschisă. Acest model o- 
biectiv al gindirii științifice se cere 
însușit el însuși și transformat in 
obiect al învățăturii.

La ora de clasă, așa cum viața 
probează tot mai mult, se însușesc 
cunoștințe științifice și se formează, 
totodată, superioare convingeri de 
viață. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia în acest sens ideea că „For
marea omului epocii socialismului și 
comunismului implică în mod necesar 
lărgirea continuă a orizontului de 
cunoștințe profesionale, politice, ști
ințifice și de cultură generală, însu
șirea cit mai temeinică a tezaurului 
de gindire și experiență umană, a 
valorilor spirituale create de umani
tate de-a lungul istoriei".

O cultură științifică pro
iectată la scara existenței 
umane Formarea unei noi con
cepții despre lume și viață repre
zintă un fapt de conștiință complex 
care înglobează nu numai nivelul de 
cunoaștere, ci și opțiuni valorice. .Cu
noștințele însușite sint astfel trans
formate în convingeri, aprecieri, 
idealuri, principii de orientare a con
duitei. Este evident că pentru a 
stimula participarea elevilor înșiși la 
formarea personalității lor. educato
rul este dator să mobilizeze in dia
logul său cu tinerii nu doar întreaga 
lor capacitate de înțelegere, ci să ie 
solicite și să le stimuleze, totodată, 
angajarea lor afectivă și de voință 
pe acest drum al cunoașterii. Iată de 
ce înseși cunoștințele care participă 
la structurarea concepției despre 
lume a tinerilor nu pot să fie niște 
produse neutrale, reci. Ele sint pro
iectate la scara existenței umane și 
reflectă lumea din punctul de vedere 
al trebuințelor și intereselor omului. 
Cunoștințele reprezintă aici o premi
să necesară a acțiunii. Ele sînt în
tregite prin convingeri, atitudini, 
structuri elaborate la nivel rațional 
și emoțional, conținind trebuința de 
a acționa și impulsul către autoreali- 
zare. Pentru a atinge asemenea 
obiective educative, se cer stimulate 
judecățile de valoare și promovate 
semnificațiile lor principale, care au 
un rol activ in reglarea conduitei.

Este unanim recunoscut faptul că 
formarea concepției despre lume și 
viață în școală, m sistemul inter
acțiunii obiectelor de invățâmint, 
reprezintă in ultimă instanță rezul
tanta firească a tuturor demersuri
lor educative întreprinse aici. Edu
catorul nu numai că îndrumă aspira
țiile de cunoaștere ale elevului, dar 
servește și drept model valoric, pen
tru că educatorul însuși trăiește în 
familie, participă Ia activitatea orga
nizațiilor politice și obștești, vine în 
contact cu informațiile difuzate prin 
mass-media. Pentru procesul educa-
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ției contează foarte mult dacă reac
țiile saie sociale, egre devin prilej 
de reflecție și sursă de imitație pen
tru elevi, se află in concordanță sau 
în contradicție cu ceea ce ii învață 
el pe elevi. Pe bună dreptate se con
sideră că exemplul educatorului și al 
părintelui reprezintă cea mai con
vingătoare lecție de conduita pentru 
elevi.

Experiența socială practică dispune 
astfel ea insăși de o excepțională 
forță de convingere. Ea activizează 
cunoștințele, contribuie la consolida
rea opțiunilor valorice.

Ce poGte face școala 
după orele de școală ? Nu 
numai predarea disciplinelor științi
fice, dar și celelalte acțiuni organi
zate in școală, cercurile științifice pe 
diferite discipline, ca și cercurile de 
educație nțaterialistă propriu-zisă 
care au luat ființă in numeroase școli 
contribuie. activ la crearea unui cli
mat in care se dezvoltă convingeri și 
atitudini de viață noi, se afirmă va
lori sociale și morale superioare. Fie
care activitate școlară dispune de un 
bogat potențial educativ care se cere 
valorificat cu tact și competentă pen
tru a aprofunda și diversifica pe 
această cale opera educativă a școlii. 
O puternică influență modelatoare 
asupra concepției despre lume și 
viață o exercită in acest sens fondul 
emoțional al producțiilor artistice cu 
care tinerii vin in contact, relațiile 
din microgrupul școlar, climatul mo
ral și cultural in care trăiește tinărul.

Vedem aici una din direcțiile in 
care se cere acționat in prezent pen
tru ridicarea Ia o cotă mereu mai 
înaltă a calității procesului instruc- 
tiv-educativ. Realizarea unui aseme
nea deziderat este, desigur, incompa
tibilă cu formalismul și rutina, cu 
sărăcia de idei și modalitățile terne, 
neatrăgătoare de acțiune educativă. 
Numai prin însușirea activă, puternic 
motivată in plan social a noului din 
cunoaștere, achizițiile gindirii științi
fice contemporane se vor reflecta ne
mijlocit în felul de viață și in felul 
de muncă, realizînd acea viziune in
tegratoare care este concepția revo
luționară despre lume a omului so
cietății noastre.

Consider că se cero evidențiat in 
acest sens cu mult mai multă putere 
în munca educativă faptul că noua 
concepție despre lume răspunde in 
mod eficient problematicii contem
porane a dezvoltării plenare a perso
nalității. Ea corespunde cu esența 
umană, cu idealurile și aspirațiile 
omului. Ea statuează libertatea de 
gîndire ca dimensiune inalienabilă a 
omului. Transpunerea idealurilor 
umaniste ale concepției noastre des
pre lume în practica vieții dobîndeș- 
te de aceea ea însăși o valoare au
tentic umanistă ca parte componentă 
a procesului social de făurire a so
cialismului și comunismului.

Conf. urtiv. dr. 
Pantelimon GOIXJ

* O privire sintetică asupra poeziei noastre actuale 
ar reține ca trăsături esențiale diversitatea și va
loarea. Militantismul și accentul meditativ, poemul 
patriotic și fiorul elegiac, baladescul și fantezis- 
mul, vizionarismul filozofic și jubilația senzorială, 
patosul angajării sociale și tentația abstractizării 
(am dat aici doar citeva dintre multele modalități 
lirice reliefate cu satisfacție in comentariile criticii 
literare) sint tot alitea argumente care probează 
generozitatea unui climat spiritual democratic, des
chis valorilor (indiferent de registrul in care s-ar 
exprima ele). Coexistența formulelor lirice se în
gemănează în chip firesc cu dialogul generațiilor, 
cu prezența lor substanțială în contemporaneitate. 
De la Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, $t. Aug. 
Doinaș, Gellu Naum. Ion Horea, Ion Brad. Al. An- 
drițoiu. Vasile Nicolescu, Geo Dumitrescu la Ion 
Gheorghe, Marin Sorescu, loan Alexandru, Adrian 
Păunescu, Ana Blandiana, Constanța Buzea și pină 
la mai tinerii Horia Bădescu, Adrian Popescu,

Mircea Pinescu, Daniela Crăsnaru, Carolina Ilica 
(enumerarea ar putea continua) se conturează un 
relief al poeziei mereu luminat de făclia preluată 
de la înaintași.

Metamorfozele poeziei sînt chiar semnul ei cel 
mai sigur de vitalitate și, totodată, indiciul de ma
turitate al literaturii de azi, care se prezintă în 
fața cititorilor vie, multiplă, generoasă și imprevi
zibilă ca insăși viața. Vigoarea ei poate fi consta
tată și la examenul individual al valorilor lirice 
care, refuzîndu-se uniformizării. înserierii placide, 
ramin consecvente cu ele insele. Devenirea și con
stanța sint lesne observabile și în cazul liricii lui 
MIHAI BENIUC — personalitate de frunte a litera
turii contemporane, ilustrată printr-o amplă acti
vitate creatoare, materializată in opere de profund 
militantism — cu care am purtat deunăzi un dialog 
despre condiția poeziei și a creatorului său. despre 
responsabilitățile implicate de actul comunicării cu 
cititorul.

— De la Cintecele de 
pierzanie, apărute acum 
apl-oape cincizeci de ani. 
la in voia vintului, vo
lumul de poeme de curind 
apărut, se întinde, stimate 
Mihai Beniuc. lungul drum' 
al poeziei. drum despre 
care meditați in volumul 
introductiv al seriei dum
neavoastră de Scrieri. In
teresant este că deși ați 
experimentat o mulțime de 
formule lirice, deși ați 
„cîntât“»pe toate coardele 
inimii și ați încercat mai 
toate culorile poemului, ați 
rămas fidel opțiunilor ini
țiale. „Toată vremea am 
rămas eu însumi", spuneați 
cindva intr-un poem em
blematic. această consec
vență insemnind. după pă
rerea mea, o dovadă de 
încredere in dreptatea isto
riei, în justețea cauzei 
celor prezenți de mult in 
coloanele timpului nou. Ce 
rol acordați atitudinii, cum 
înțelegeți angajarea in și 
prin poezie 1

— Spuneam 
un poet, oricit 
ar fi. nu poate 
contemporanii
la viitor nimic bun 
nu conferă versurilor sale 
o trăsătură etică, dimen
siune esențială pentru 
funcția istorico-socială a 
poeziei. Această dimensiu
ne este însăși atitudinea 
poetului, prezentă in sub
stanța operei sale ca o vină 
de aur intr-un minereu. 
Condiția etică a creației nu 
e facultativă, ci este, dim
potrivă. obligatorie.

Coborind mult în .timp, 
la anii primelor mele în
cercări poetice, din care nu 
mai (in minte decit citeva 
versuri, descopăr că am 
început cu o poemă bala-

cindva că 
de talentat 
spera de la 
săi sau de 

dacă

rămîne și

într-o revistă

Muzeul de artă din municipiul Craicva

educativă pentru tineret

Silviu ACHIM

ADNOTĂRI

dintre 
dintre

repune- 
trecutu- 
acfiune 

de răs-

Interviu realizat de 
Ioan ADAM

și a bătrinilor citi- 
mai cred că unul 
meritele partidului 
este promovarea

care profe- 
Vasiliu se 

de ani de 
și reușește,

Pretutindeni în țară,, la 
toate filarmonicile, la toate 
instituțiile muzicale (operă, 
operetă), stagiunea educati
vă este unul dintre obiec
tivele importante ale acti
vității lor, ale stagiunii ar
tistice in general. La or
chestrele simfonice din 
Satu Mare. Cluj-Napoca, 
Iași, Timișoara, Botoșani, 
Bacău ețc., dialogul cu ele
vii. cu tineretul este in 
prim-planul repertorial și 
roadele, de la an la an, 
sint clare. Iată, spre exem
plificare, citeva date des
pre stagiunea educativă a 
Filarmonicii „George Enes- 
cu“. încă din luna octom
brie a Început ciclul „Călă
torii in lumea muzicii" 
(trei secole de artă muzi
cală) — dezbătindu-se ma
rile momente din spațiul 
european, anume Renaște
rea, Școlile naționale, pină 
în contemporaneitate. S-a 
propus un prim traseu : 
„Din Pirinei pină in Car- 
pați". periplu prin spațiul 
mediteranean, cu accent 
pe școala italiană sau, în al 
doilea concert, treeîndu-se 
prin lumea școlilor france
ză, neerlandeză, engleză, 
irlandeză, germană și. din 
nou, pe teritoriul românesc, 
fiecare moment fiind ar
gumentat prin cuvintele u- 
nor reputați muzicologi — 
Radu Gheciu, Petre Co- 
dreanu. Vladimir Popescu 
Deveselu — și ilustrat cu 
piese vocale, instrumentale

de mare virtuozitate (prin 
participarea membrilor or
chestrei simfonice), cu pa
gini simfonice la care și-a 
dat concursul orchestra de 
elevi a Liceului de artă 
„George Enescu", dirijată 
de Nicolae Racu ; sau de
monstrații de organologie 
— expoziție de instrumente 
muzicale, explicații despre 
specific, caracteristici... Și 
dacă stagiunea pentru elevi

pare deosebit de atrăgă
toare. de mare succes se 
bucură și stagiunea educa
tivă pentru studenți, pro- 
punîndu-se „Confluența ar
telor", pentru 
soara Cristina 
documentează 
zile, temeinic, 
imbinînd muzica, poezia cu 
arta plastică, să creeze e- 
levat momentele „Michel
angelo", „Egiptul antic" 
etc.

Ne retine atenția insă și 
o altă formulă : „Studioul 
tînărului muzician" — ciclu 
de concerte realizat în co
laborare cu Ansamblul ar
tistic al Uniunii Tineretu
lui Comunist, care are o 
funcție educativă, dar și 
promoțională, care înseam
nă lansarea pe podiumul 
Ateneului a tinerelor talen-

te. elevi de Ia liceele de 
muzică din țară, studenți 
ai conservatoarelor din 
Iași, Cluj-Napoca. Un con
cert de mare interes a fost 
de curind concertul corului 
de cameră Preludiu al An
samblului artistic al U.T.C., 
un concert festiv, cu oca
zia împlinirii a 15 ani de 
activitate. Pentru că acest 
ansamblu are in palmare
sul său peste 500 de con
certe, peste 200 de 'înre
gistrări la radio și televi
ziune, este laureat al con
cursurilor internaționale de 
la Pardubice, Nitra, Barce
lona. Celje, Berlin și, sub 
bagheta lui Voicu Enăches- 
cu — baghetă sigură, to
nică. expresivă. plină de 
vervă — a reușit deosebite 
performanțe. Ne-am bucu
rat deci ascultind aceas
tă corală, un concert în
chinat dragostei, păcii, mi
nunat buchet de cîntece de 
la „Aceasta e țara străbu
nă" de Laurențiu Profeta 
pină la „Suita din Oaș" a 
lui Dariu Pop. „Preludiu" 
cintă cu căldură, cu delica
tețe. are ș’mplitate și vi
goare, știe a urma toate a- 
dîncimile cerute de dirijor 
și intr-o celebră pagină 
precum „Păstrăvul" de 
Schubert, și intr-un madri
gal italian („I vaghi fiori" 
de Palestrina), și intr-un 
cald, inefabil colind.

Smaranda OTEANU

— Ce înseamnă in lumi
na unei experiențe lirice 
ce se întinde pe arcul a 
peste șase decenii a Ti poet 
patriot, comunist ?

— Am mai spus-o și altă 
: altceva decit comu
nici n-am fost ; m-am 
întotdeauna un ostaș 
rînd al revoluției. De 
m-am dumirit, cit de 
ce este comunismul 

convingeri

dată 
nist 
vrut 
de 
cind 
cit, 
n-am avut alte 
și aspirații. Căci comunis
mul înseamnă dreptate 
pentru toți, adevăr pentru 
toți. Etica supremă este 
etica militantă a clasei 
muncitoare, umanitară și

maiorilor. a dezertorilor 
de la greu, da la răspun
dere. Am scris împotriva 
lor un volum întreg.

Poetul comunist este, ca 
să Împrumut un titlu de 
la E. A. Poe. o „inimă care 
vorbește", care pulsează 
continuu idei și sentimen
te în sufletul si mintea ti
nerilor 
tori. Și 
dintre 
nostru
elementelor bune ale scri
sului românesc, pe măsură 
ce ele apar. Spre norocul 
nostru. însuși tovarășul 
Nicolae Ceaușescu nu iși

„Poezia este o solie, o meditație
cu fața spre ceilalți"

descă despre un copil, o 
familie și o casă pustiite 
de război. Citindu-i pe 
Alecsandri, apoi pe Emi- 
nescu (intr-o mică ediție 
luată din biblioteca învăță
torului) am început să în
țeleg mai bine ce e un poet 
și ce trebuie să scrie el. 
De trupul inefabil al poe
ziei m-am apropiat mai 
mult datorită unei colege 
de liceu pe care o admi
ram in taină și căreia i-am 
dedicat o „scrisoare ne- 
trimisă". Acea poezie de 12 
strofe a apărut, 
mult, in coloanele

■lor de papagal", 
prima mea lecție 
poetică pe care 
dat-o Arghezi ori colabo
ratorii săi : Felix Aderca 
și I. Peltz. Atunci am 
ajuns la o convingere care 
mi-a r.ămas toată viața, 
anume că poezia nu se 
scrie pentru o fată, un om, 
că ea trebuie să vorbească 
și altora, să găsească ecou 
și in inimile celor care 
n-au scris-o. O poezie 
începe să aibă valoare cind 
vorbește mai multora. 
Poetul trebuie să comunice 
ceva, o solie să zicem, un 
mesaj al său. chiar dacă

redusă 
„Bilete- 
A fost 

de artă 
mi-au

nu e vorba decit de du
cerea mai departe a făcliei 
preluate de la inaintași.

— Cum ați evoluat totuși 
de la o poezie sentimenta
lă, umanitaristă, aș spune, 
la o lirică de viguroasă 
angajare socială și existen
țială 1

— După debutul din re
vista Laboremus a liceeni- 
lor din Arad, debut remar
cat de profesorul meu de 
română, poetul Theodor 

- Alexandru Stamatiad, am 
mai publicat și alte poeme 
și, incet-încet, am început 
să scriu pe motive .isto
rice. La un moment dat 
mi-a venit ideea să pun 
istoria antică pe versuri.

— Presupun că ar fi ieșit 
ceva in felul Acvilelor lui 
Ion Al. George.

— Da, dar n-a fost așa. 
Cu acel poem mi-am des
chis o poartă pe care 
puteam, eventual, să intru. 
N-am rămas insă la aceas- 

’ tă intenție evolutivă. Apoi 
m-am convins că noi avem 
propria noastră istorie, 
propriii noștri eroi și că 
despre aceștia trebuie să 
scriu. De aici incolo. cam 
întreaga mea evoluție li
terară a fost de ordin isto

ric. Plecînd la studii în 
Germania, am intrat in
tr-un cerc de antinaziști. 
Atunci mi-am dat seama 
că drumul meu adevărat 
înseamnă a nu fi alături de 
hitleriști. M-am întors de 
acolo antifascist convins. Am 
devenit comunist in condi
țiile in care la noi legiona
rii deveneau tot mai agre
sivi. împotriva lor am scris 
„Cintec de primăvară", 
împotriva lor ’ și a celor 
care încercau să ne știr
bească țara. Poemele scri
se atunci, citite atent și 
înțelegător de N.D. Cocea 
și Emil Giurgiuca. le-am 
adunat în volumul Cîntece 
de pierzanie, tipărit in 
1938 la editura ..Miron 
Neagu" din Sighișoara. 
Acolo a apărut Ursul ro
mânesc. Chiar și in poemele 
mele de dragoste macii 
strălucesc ca steagurile ro
șii. De atunci am scris, 
aproape in exclusivitate, 
poeme cu caracter patrio
tic. poeme de angajare ci
vică, poeme militante.

conformă cu interesele tu
turor. A fi poet patriot și 
poet comunist înseamnă a 
trăi intr-un mediu, intr-o 
preajmă permanentă, pe 
care ți-o transformi în va
tră. Vatra e ceea ce ne a- 
parține. locul unde ne sim
țim acasă, singurul loc 
care-ți dă cu adevărat po
sibilitatea să scrii. Nu cred 
că aș fi putut să scriu des
pre Horea (un subiect care 
m-a obsedat 32 de ani) de- 
cit in această vatră.

Pentru mine Horea este 
un stîlp de lumină al is-' 
toriei noastre. Ca și Cfoșca, 
Crișan, Iancu, Tudor, sim
boluri cu toții pentru Chi
vără Roșie, pentru țara 
care vrea să rămînă stăpî- 
nă pe soarta sa. Nu mi-am 
schimbat niciodată atitudi
nea in ceea ce privește 
mersul pe drumul comu
nismului spre culmi. Dacă 
azi mai scriu poezii, și 
scriu zilnic 5 sau 8 poeme, 
o fac pentru că mă adre
sez acestui timp — și aces
tui neam — in permanen
tă. Sint împotriva defăi-

face doar datoria de în
drumător. ci manifestă o 
permanentă dragoste și 
preocupare de a promova 
pe cei care pot face ceva 
pentru înălțarea edificiului 
culturii noi. socialiste.

— Ați invocat astfel o 
trăsătură distinctivă 
mocrației noastre 
rale : receptivitatea 
valorile, literare. Ce 
avut, după părerea 
neavoastră, acest 
spiritual 
și dezvoltarea poeziei ?

— Una din urmările lui 
binefăcătoare este 
rea în drepturi a 
lui nostru literar, 
dificilă și plină 
punderi, la care am con
tribuit, după puterile mele, 
și eu. Pe drumul nostru 
avem nevoie de lumini, de 
Eminescu, Goga, Caragia- 
le, Arghezi, de toate valo
rile spiritului românesc. 
Trăiesc, la cei 80 de ani 
ai mei. satisfacția de a 
vedea pe tineri continuind 
cu succes valorificarea 
creatoare a clasicilor. Si 
trăiesc, iarăși, satisfacția 
de a vedea afirmarea unor

a de- 
cultu- 
pentru 
rol a 
dum- 

climat 
nou in evoluția

noi valori. Apreciez poezia 
■lui Nichita Stănescu. la 
care, ca om. am ținut 
mult. 11 apreciez pe Fănuș 
Neagu; Ștefan Aug. Doinaș 
e un poet de o valoare cu 
totul deosebită, autor. în
tre altele, al celei mai bune 
traduceri din Faustul lui 
Goethe pe care o cunosc, 
Păunescu e un bun poet, 
autorul unor poeme patrio
tice cu mult talent scrise. 
Ion Horea e iarăși unul 
dintre talentele sigure aie 
literaturii românești, un 
creator pe deplin stăpin pe 
arta poetică, pe care o 
slujește cu cinste și devo
tament. Și aș putea da și 
alte exemple și 
mai in vîrstă, și 
foarte tineri.

— Ați scris 
carte dedicată 
cărturari, „celor 
Există o răspundere, o pe
dagogie a maeștrilor față 
de cei porniți ' pe drumul 
afirmării ?

— Sigur că da. Atîta doar 
că bătrinul maestru nu tre
buie să fie un pedagog cu 
baston, ci un prieten, un 
sfătuitor apropiat. Maes
tru e fiecare in felul său. 
Ceea ce am spus tinerilor 
scriitori 
condusă cindva de poetul 
Niculae Stoian 
azi valabil. Le-aș reaminti 
doar un singur lucru : cel 
mai bun antrenament in 
arta scrisului constă în a 
nu uita obligația zilnică 
față de coala de hîrtie, 
față de luminile scrisului.

— Invocați și acum, 
șl altădată, simboluri 
arderii. Mă gindesc 
„Rugul poeziei", la „Inima 
bătrinului Vezuv", la „Cu 
farurile aprinse", la „Mă
rul de lingă drum", in ale 
cărui ramuri „poame roșii 
ard". De ce ?

— Nu e o întimplare : 
poetul e un purtător de 
făclie. Dacă va ajunge ia 
capătul drumului său cu 
făclia aprinsă, datoria lui 
e sa o lase drept zestre ur
mașilor. Duc o raniță grea 
de ani in spinare, nu știu 
cit o voi mai duce-o incă, 
dar știu că arderea în
seamnă lumină, că și poe
zia trebuie să dea lumină. 
Poezia iradiază și lumi
nează lumea.

cindva 
tinerilor 

care vin".

cinema
@ Cale liberă.: SCĂLA (11 03 72) — 9: 11; 13; 15; 17: 
19, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11; 13: 15: 17; 19, EXCEL-. 
SIOR (65 49 45) — 9; 11; 13: 15: 17: 19
© Cetatea ascunsă: LUMINA (14 74 16) — 9: 11 ; 13: 
15: 17: 19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9: 11 : 13: 15: 17; 19, 
FLAMURA (85 77 12) - 9: 11: 13; 15; 17
© Sanjuro („Zilele filmului japonez") : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18: 20
O Pădurea de fagi: BUZEȘTI (50 43 58) — 15: 17: 19

• Secretul Iul Nemesis: GLORIA (47 46 75) — 9: 11 ; 
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
0 Figuranții : ARTA (21 31 86) — 9; 12; 15; 18. MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 12; 15: 18
• Anul soarelui liniștit : SALA MICA A PALATULUI 
— 17,15; 19,30
O Program special pentru copii și tineret : DOINA 
(16 35 38) - 9: 11 ; 13; 15: 17; 19

<1 Eroi îndrăgiți ai ecranului : PATRIA (11 86 25) — 
9: 11; 13; 15; 17: 19
• Inspector fără armă : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9: 11; 13; 15; 17: 19
• Acțiunea Edelstein : FERENTARI (80 49 85) —
15; 17; 19

• Moromețil : COTROCENT (49 48 48) — 15: 18
• Planeta Kin Za Za : VIITORUL (10 67 40) — 15; 18
• Oaspeți’ neașteptați: PROGRESUL (23 94 10) — 15; 
17; 19

teatre
O Teatrul Național (14 71 71.’Sala mare) : loneștii — 
18; (sala Amfiteatru) : Un anotimp fără nume — 18 ; 
(sala Atelier) : Pe la ceasul cinci spre seară — 18
• Filarmonica „George Enescu" (15 68 75. Ateneul Ro

mân) : Concert simfonic. Dirijor : Mircea Criștescu. 
Solistă : Thârfcse Dussaut (Franța) — 18 ; (sala Stu
dio) : Recital de pian Ileana Horculescu — 17 
0 Opera Română (13 18 57) : Don Quijote — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, bd. N. Bălcescu nr. 2) : 
Examene, examene — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : O femeie drăguța cu o floa
re și ferestre spre Nord — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 03) : Joc ciudat după scă
pătat — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Sfintul Mitică Blajinu 
—' 18
• Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, sala Magheru) : 
Floarea de cactus — 18 ; (sala Studio) : Complotul 
miliardarilor — 18,30

S-a spus cu în
dreptățire că sub 
glia patriei se 
află o autentică 
arhivă a istoriei 
românești — ne
prețuite docu
mente arheologi
ce care atestă că 
pămintul româ
nesc a fost o stră
veche vatră de 
civilizație, de ne
întreruptă creație 
istorică, de per
manenta dăinuire 
autohtonă. Recent, 
un grup de ar
heologi de la Mu
zeul de istorie al 
Republicii Socia
liste România (al
cătuit din Adrian 
Bătrina, Lia Bă- 
trina, Alexandra 
Bolomey, Costa- 
chi Buzdugan, Er
nest Oberlănder 
și Dragomir Po- 
povici). și de la 
Muzeul de istorie 
națională și ar
heologie din Con
stanța (Murat 
Actuan, Puiu Ha- 
șoti) a efectuat 
cercetări intr-o 
întinsă necropolă 
romană de pe te
ritoriul anticului 
oraș roman Car- 
sium (Hirșova de 
astăzi) și, respec
tiv, într-o așezare 
neolitică și alta 
geto-dacă din a- 
ceași zonă. în cele 
ce urmează înfățișăm 
și concluziile puse în 
de săpături

citeva dintre datele 
iumină de campania 

arheologice desfășurată în 
cursul acestui an în necropola romană.

Cercetările de pină acum atestă că ne
cropola a fost folosită din secolul al 
II-lea pină ia sfîrșitul veacului al IV- 
lea. Prin inventarul arheologic variat, 
adesea fastuos, o mare însemnătate pre
zintă trei dintre criptele cercetate. In 
cea - dinții dintre ele, cea mai bo
gată și cea mai veche totodată, s-au des
coperit o spadă și un pumnal, un virf de 
suliță și pinteni, precum și accesoriile ce 
permiteau prinderea armelor de corp — 
intre altele un centiron cu catarame de 
mare preț, splendid decorate. Toate acestea 
vin să arate că ele aparțineau unui ofițer 
superior din trupele de cavalerie ce staționau 
pe limes-ul dobrogean. Tot aici s-au mai 
descoperit o fibulă de aur in greutate de 
peste 50 de grame — piesă de podoabă, de 
tipul celor denumite „cu capete in formă 
de bulb" — una dintre puținele obiecte de 
acest fel din aur cunoscute pe teritoriul 
patriei npastre. Datarea a putut fi stabilită 
cu destulă precizie in prima jumătate a 
veacului al IV-lea e.n. și datorită celor 61 
de monede din bronz argintat descoperite 
aici, monede emise de irppârațij->l.icinius I și 
Constantlnus I, precum și de caesarii Con- 
stantinus II, Crispus și Licinius II. Au fost 
descoperite, de asemenea, vase de sticlă, 
dintre care unul cu o inscripție in limba 
greacă, vase ceramice — toate bine păs
trate. Un fapt deosebit care ridică valoarea 
acestei descoperiri o reprezintă prezența pe 
minerul săbiei amintite deja a unei inscrip
ții in limba latină, care a permis identifi
carea personajului. Bogate sint inventarele 
aparținind și altor două personaje (femi
nine), îngropate in aceeași criptă ; coliere, 
cercei și folii de aur, inele cu geme pe 
care sînt reprezentate diferite zeități ro
mane. truse de farduri, vase de sticlă, vase 
ceramice, monede din cea de-a doua parte 
a primei jumătăți a veacului al IV-lea e.n. 
O piesă cu valoare de unicat este cea re- 
dind imaginea „Ledei cu lebăda", realizată 
din lemn traforat, păstrată în foarte bune 
condiții ; după cum deosebit de interesant 
pentru cercetători se relevă a fi și 
trarea citorva fragmente din țesăturile 
timentare și din pielea încălțămintei.

Foarte bogat este și inventarul celei 
doua cripte. Au fost scoase astfel la ivea
lă o fibulă de aur de același tip ca și pre
cedenta, avînd o greutate de 121 grame, 
fiind, prin aceasta, cea mai mare din țară, 
un inel și o folie de aur, catarame de ar
gint, vase de sticlă. Mormlntul a aparținut 
unui inalt demnitar civil roman, intrucit 
asemenea fibule acordate de împărații ro
mani răsplăteau înalți demnitari civili și 
militari pentru importantele servicii aduse 
statului.

Deși cea de-a treia criptă, datind din a 
doua jumătate a veacului al IV-lea. nu are 
inventar» și ea a oferit surprize arheologi
lor. Aceasta intrucit mormîntul a fost aco
perit cu patru lespezi de piatră, dintre care 
una era o stelă funerară mai veche. Inscrip
ția aflată 
roman și 
calitatea 
splendidă 
gind-o în

Și din 
la lumină valoroase mărturii arheologice: 
vase ceramice (căni. Ulcioare, holuri mici, 
amfore, opaițe) — unele dintre acestea cu 
inscripții — vase de sticlă, fibule de argint, 
mărgele, monede, minere de os cu imagini 
ale unor divinități romane etc.

Așa cum au apreciat interlocutorii noștri, 
materialele arheologice descoperite oferă 
date extrem de valoroase privitoare la viața 
economică și socială, la civilizația mate
rială și spirituală a Dobrogei în secolele 
II—IV e.n., așadar dintr-o întinsă epocă 

lungul căreia se petrec aici impor- 
evenimente și procese istorice. Dat 
că in apropiere, așa cum aminteam, 
identificat vestigiile unei importante 

din veacurile

pe ea pomenește pe un centurion 
o rudă a acestuia care iși atribuie 
de poet. Este o inscripție cu o 
grafie, valoarea artistică între- 
chip fericit pe cea documentară, 
restul necropolei au fost scoase

■a 
tante 
fiind 
s-au 
așezări geto-dace' datind 
II—III e.n., investigațiile științifice de la 
Hirșova vor putea urmări concret, „pe viu", 
inrîurirea și contactele reciproce dintre, 
daci și romani, conviețuirea daco-romană.

• Teatrul Giulești (sala Majestic. 14 72 34) : Simple 
coincidențe — 18.30 ; (sala Giulești, 18 04 85) : Meda
lionul de argint — 18
• Teatrul satlric-muzical ,,Q. Tănase" (sala Savoy, 
15 56 78) : Mi se pare că mă-nsor •— 18.30 ; (sala Vic
toria. 50 65 85) : Bărbatul fatal — 19
• Ansamblul artistic „Rapsodia română" (13 13 00) : 
Pe sub cetini, Ia izvoare — 18
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : Mary Poppins — 
9 ; Pistruiatul — 15 ; 18
• Circul București (10 41 95) : „A sosit circul !“ — 19
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala Victoria) : 
Bu-Ali — 15 ; (sala Cosmonauților, 11 12 04) : Cartea 
cu jucării — 10 : 15

anoti

c.M 6;
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S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI R.P.D. ETIOPIA. MENGISTU HAILE MARIAM

La Institutul de cercetare și inginerie tehnologică 

pentru mașini și utilaje agricole

Tovarășul Mengistu Haile Ma
riam. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc din Etiopia, președintele Re
publicii Populare Democrate Etio
pia, împreună cu oficialitățile care 
il însoțesc, au făcut, joi dimineața, 
o vizită la Institutul de cercetare și 
inginerie tehnologică pentru mașini 
și utilaje agricole Băneasa.

Oaspetele a fost însoțit de to
varășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Șefului statului etiopian i-a fost 
înfățișat de către Pavel Babiciu, 
directorul institutului, modul de or
ganizare a activității din domeniul 
cercetării și producției de tractoare

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Mengistu Haile Ma
riam, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
din Etiopia, președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie in 
Republica Socialistă România, in 
perioada 16—19 noiembrie 1987.

Tovarășul Mengistu Haile Ma
riam. secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc din Etiopia, președintele Re
publicii Populare Democrate Etiopia, 
și persoanele oficiale care l-au în
soțit în cursul vizitei s-au. bucurat 
de o primire caldă, expresie a legă
turilor frățești de solidaritate și 
prietenie statornicite între poporul 
român și poporul etiopian.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, și secre
tarul general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etio
pia. președintele Republicii Populare 
Democrate Etiopia, tovarășul Men
gistu Haile Mariam, au purtat con
vorbiri oficiale desfășurate intr-o 
atmosferă de prietenie, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

In cadrul convorbirilor, conducăto
rii celor două partide și state s-au 
informat reciproc asupra preocupă
rilor actuale privind dezvoltarea ță
rilor lor și au procedat la o analiză 
aprofundată a căilor și mijloacelor 
de dezvoltare in continuare a rela
țiilor bilaterale între cele două țări, 
precufri și la un amplu schimb de 
opinii asupra principalelor probleme 
ale situației internaționale actuale.

La tonvorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii Ion 

Dincă. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui ; Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. ; Silviu 
Curtieeanu, secretar al C.C. al 
P.C.R. ; Barbu Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru secretar de 
stat la Comitetul de Stat al Planifi
cării ; Cornel Pinzaru. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale ; generai-lo- 
cotenent Victor Stănculescu. prim- 
adiunct al ministrului apărării na
ționale ; Nicolae Mihalache. con
silier al președintelui Republicii So
cialiste România. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne ; Barbu Popescu, ambasadorul 
României in R.P.D. Etiopia. Dimi- 
trie Stănescu, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

Din partea etiopiană : tovarășii 
Yusuf Ahmed, membru al C.C. al 
P.M.E., Vicepreședinte al Consiliului 
de Stat ; AsBagre Yigletu, secretar 
al C.C. al P.M.E., Mengistu Geme- 
chu. membru al C.C. al P.M.E., 
Șeful Cancelariei și consilier special 
al președintelui R.P.D. Etiopia ; ge- 
neral-maior Abebe Wolde Mariam, 
membru al C.C. al P.M.E., adjunct 
al ministrului pentru probleme de 
logistică și finanțe la Ministerul 
Apărării Naționale; comandor Haile 
Wolde Mariam, membru al C.C. al 
P.M.E., șeful planificării și progra
melor la Ministerul Apărării Națio
nale ; Girma Beshah. membru su
pleant al C.C, al P.M.E., Aklilu 
Afework, ministru, secretar al Co
mitetului Național pentru Relații 
Economice Externe ; Alemayehu 
Agonafer, comisar adjunct al Co
misiei pentru industria de apărare ; 
Assefa Wolde, directorul Direcției 
Europa din,- Ministerul Afacerilor 
Externe : Makonnen Gizaw, amba
sadorul R.P.D. Etiopia in Republica 
Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat activitatea desfășurată 
pentru realizarea prevederilor Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvolA 
tate și de înaintare a României spre 
comunism, a hotăririlor Congresului 
al XIII-Iea al P.C.R., precum și 
acțiunile întreprinse pentru dezvol
tarea intensivă a economiei naționa
le, pentru perfecționarea permanen
tă a democrației socialiste, a între
gii activități politice, economice și 
sociale.

Tovarășul Mengistu Haile Mariam 
■ prezentat infăptuirile revoluției 
etiopiene și activitatea pentru înde
plinirea hotăririlor Congresului Par
tidului Muncitoresc din Etiopia, eta
pele procesului de constituire a Re
publicii Populare Democrate Etiopia, 
precum și pregătirile pentru trans
punerea in viață a hotăririlor pri
mei sesiuni, istorice, a Adunării Na
ționale,

I.
Analizind stadiul de dezvoltare a 

raporturilor dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Democrată Etiopia, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mengistu Haile Mariam și-au expri
mat satisfacția pentru evoluția po
zitivă a dezvoltării relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări și au hotârit să fie întărite tot 
mai mult aceste raporturi, in toate 

și mașini agricole din țara noastră, 
în cadrul unei cuprinzătoare expo
ziții au fost prezentate o gamă va
riată de tractoare și mașini agri
cole, caracteristicile lor tehnice, per
formanțele acestora. De asemenea, 
au fost reliefate preocupările pen
tru fabricarea unor mașini și instala
ții necesare mecanizării și moderni
zării zootehniei.

La încheierea vizitei, semnînd în 
cartea de onoare, tovarășul Mengistu 
Haile Mariam a apreciat rezultatele 
obținute de specialiștii români în 
domeniul mecanizării agriculturii și 
le-ă urat succese tot mai mari in 
activitatea viitoare.

(Agerpres)

COMUNICAT COMUN
domeniile de interes comun, ceea ce 
corespunde năzuințelor popoarelor 
român și etiopian, cauzei generale 
a păcii, a înțelegerii și colaborării în 
lume. A fost evidențiat rolul deter
minant al intilnirilor și convorbiri
lor IA' nivel înalt, care au adus o 
contribuție esențială și au deschis 
largi perspective dezvoltării colabo
rării bilaterale și conlucrării celor 
două partide și state pe plan inter
național.

Conducătorii celor două partide și 
state au reafirmat hotărirea de a 
continua să dezvolte și să adinceas- 
că relațiile reciproce dintre cele 
două țări și s-au pronunțat, totoda
tă, pentru respectarea strictă, de 
către toate statele, în relațiile dintre 
ele, a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, integrității teritoriale, nea
mestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la . amenințarea cu forța, 
dreptului fiecărei națiuni de a se 
dezvolta liber și independent, potri
vit aspirațiilor propriului popor.

Subliniind importanța deosebită a 
relațiilor economice pentru dezvol
tarea de ansamblu a raporturilor 
intre cele două țâri și ținind seama 
de posibilitățile de care dispun eco
nomiile lor naționale, de prioritățile 
programelor lor de dezvoltare eco
nomică și socială, președintele Româ
niei și președintele Etiopiei au ho- 
tărit să se acționeze pentru inten
sificarea cooperării lor in domeniile 
comerțului, industriei, construcțiilor, 
agriculturii, mineritului și geologiei, 
precum și în alte sectoare de inte
res reciproc.

In vederea punerii in valoare și 
concretizării posibilităților existente, 
s-a convenit ca ministerele, organe
le. organizațiile și întreprinderile^ e- 
conomice din cele două țări să-și 
intensifice contactele și să întreprin
dă măsurile practice necesare pentru 
înfăptuirea acțiunilor de cooperare 
economică față de care s-a constatat 
interes de ambele părți. S-a relie
fat. totodată, voința celor două părți 
de a extinde și diversifica schimbul 
reciproc de mărfuri, pe baza unor 
acorduri de lungă durată, care să 
confere acestor schimburi stabilitate 
și perspectivă.

Președinții celor două țări au ho- 
tărit ca sesiunea Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică să 
fie convocată in cel mai scurt timp 
posibil, reliefînd necesitatea creșterii 
rolului acestui organism în dezvol
tarea schimburilor comerciale și a 
conlucrării economice bilaterale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul ge
neral al C.C. al Partidului Muncito
resc din Etiopia și-au exprimat sa
tisfacția față de cooperarea fructuoa
să și raporturile de solidaritate mili
tantă statornicite intre cele două 
partide și au evidențiat rolul activ 
al acestora in dezvoltarea legături
lor de prietenie și conlucrare româ- 
no-etiopiene.

S-a relevat, in același timp, în
semnătatea amplificării contactelor 
dintre guverne, alte organisme gu
vernamentale și organizațiile de 
masă din cele două țări.

II.
Examinind situația politică și eco

nomică internațională, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mengistu Haile Mariam au constatat 
cu satisfacție identitatea punctelor 
lor de vedere asupra principalelor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea.

Conducătorii celor două partide și 
state au exprimat profunda lor pre
ocupare față de menținerea unei si
tuații grave și complexe in lume, ca 
urmare a continuării cursei înarmă
rilor, in special nucleare, a persis
tenței și chiar amplificării unor con
flicte in diferite zone ale planetei 
noastre, a înrăutățirii situației eco
nomice mondiale. îndeosebi a situa
ției țărilor în curs de dezvoltare, a 
continuării politicii de forță și de 
amenințare cu forța, de amestec in 
treburile interne și de încălcare a 
independenței și libertății unor state.

Președinții României și Etiopiei au 
apreciat că problema fundamentală 
a epocii noastre o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea hotărită 
la dezarmare, și in primul rînd 
la dezarmarea nucleară, asigurarea 
dreptului vital al fiecărei națiuni, 
al intregii omeniri la existență, la 
libertate și independență. S-a relie
fat că nu există astăzi problemă mai 
importanță decit unirea tuturor for
țelor iubitoare de pace și progresiste 
in lupta pentru dezarmare și pace.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia se pro
nunță cu toată fermitatea pentru eli
minarea totală a armelor nucleare și 
consideră că este necesar ca toate 
popoarele lumii să acționeze in direc
ția realizării acestui obiectiv de care 
depinde insuși viitorul lor și al în
tregii omeniri. A fost salutată hotă
rirea convenită intre Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale Americii de 
a semna, cu prilejul apropiatei întil- 
niri sovieto-americane la nivel înalt, 
Tratatul privind lichidarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune și

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Părăsind spațiul aerian al țării dumneavoastră doresc să vă exprim 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România vii mulțumiri și adincă 
recunoștință pentru primirea frățească și calda ospitalitate acordate mie și 
membrilor delegației mele în timpul șederii în România.

Doresc' să folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea că vizita 
noastră a fost deosebit de rodnică și memorabilă.

Vizita ne-a oferit prilejul să cunoaștem mai bine dezvoltarea socială și 
economică a României și eforturile marelui și harnicului său popor, care sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă construiește o societate socialistă 
avansată.

Din partea Partidului Muncitoresc din Etiopia, a Guvernului și poporului 
Renublicii Populare Democrate Etiopia, doresc încă o dată să vă exprim 
sincere mulțumiri pentru ospitalitatea caldă, tovărășească rezervată in timpul 
vizitei efectuate in România.

Cu cele mai bune urări și salutări tovărășești.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din Etiopia, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Etiopia

operativ-tactice din Europa și Asia, 
ca un prim pas pe calea eliminării 
complete a armelor nucleare din în
treaga lume. S-a exprimat, totodată, 
speranța că acest acord istoric va 
duce la noi înțelegeri de reducere a 
armelor nucleare pe calea eliminării 
lor totale din Europa și din întreaga 
lume.

Președintele României-și președin
tele Etiopiei s-au pronunțat pentru 
elaborarea în cadrul O.N.U. și în
făptuirea în practică a unui program 
complex de dezarmare. în centrul că
ruia, pornind și de la Declarația de 
la New Delhi și Apelul de la Ha
rare ale țărilor nealiniate, să stea 
eliminarea tuturor armelor nucleare, 
precum și reducerea substanțială a 
armamentelor convenționale, a efec
tivelor și cheltuielilor militare. înce
tarea experiențelor cu armele nu
cleare și interzicerea militarizării 
Cosmosului.

Președintele Mengistu Haile Ma
riam a dat o înaltă apreciere iniția
tivei președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind reducerea in mod unilateral 
de către România cu 5 la sută a 
armamentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare și a subliniat că a- 
ceastă măsură reprezintă un exem
plu semnificativ în eforturile între
prinse pentru trecerea efectivă Ia 
realizarea de pași concreți pe calea 
dezarmării.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia și-au 
exprimat speranța că la Conferința 
general-europeană de la Viena pen
tru securitate și cooperare se vor 
realiza acorduri și Înțelegeri care șă 
ducă la îmbunătățirea relațiilor și 
colaborării întte toate țările europe
ne, Ia măsuri concrete de încredere 
și dezarmare in interesul general .al. 
cauzei cooperării intre toate statele 
participante.

Analizînd situația din Africa, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Republicii Popu
lare Democrate Etiopia au evidențiat 
realizările obținute de popoarele a- 
fricane în lupta pentru libertate și 
Independență națională, pentru dez
voltare economică și socială, pentru 
lărgirea cooperării dintre ele și în
tărirea unității lor de acțiune poli
tică, pe plan african și mondial, pre
cum și rolul important ce revine Or
ganizației Unității Africane în întă
rirea conlucrării între țările conti
nentului.

Reafirmind solidaritatea popoare
lor lor cu lupta popoarelor africane 
pentru lichidarea totală a colonialis
mului, pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru dezvoltarea 
economică și socială de sine stătă
toare, președintele Republicii Socia
liste România și președintele Repu
blicii Populare Democrate Etiopia 
au condamnat cu fermitate actele 
agresive ale regimului rasist din A- 
frica de Sud împotriva statelor in
dependente vecine, precum și politi
ca rasistă de apartheid și măsurile 
represive ale autorităților de la Pre
toria împotriva populației majorita
re din această țară și au cerut să 
se pună capăt acestei politici ana
cronice.

Exprimînd sprijinul activ al ță
rilor lor față de lupta dreaptă a 
poporului namibian, sub condu
cerea S.W.A.P.O., unicul său repre
zentant legitim, pentru dobîndirea 
independenței naționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mengistu Haile Mariam s-au pro
nunțat pentru intensificarea efortu
rilor pe plan internațional în vede
rea accesului neintîrziat la indepen
dență al Namibiei, pe baza aplicării 
rezoluției 435 a Consiliului de- Secu
ritate al O.N.U.

Analizînd situația din Cornul A- 
fricii, președintele Republicii Socia
liste România și președintele Repu
blicii Populare Democrate Etiopia au 
reafirmat poziția lor în favoarea 
creării unei atmosfere de înțelegere 
reciprocă și bună vecinătate, in con
formitate cu rezoluțiile Organizației 
Unității Africane, pentru reglemen
tarea tuturor problemelor pe cale 
pașnică, prin negocieri, în interesul 
păcii și colaborării în această regiu
ne. Au fost salutate eforturile care 
se depun în acest sens, exprimîn- 
du-se încrederea că acestea vor fi 
incununate de succes.

Dînd expresie preocupării lor 
profunde față de persistența și ex
tinderea focarelor de încordare și 
conflict din lume. România și Etio
pia s-au pronunțat cu hotărîre pen
tru reglementarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state exclusiv 
prin mijloace pașnice, prin tratative.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia s-au 
pronunțat ferm pentru soluționarea 
justă a problemelor din Orientul 
Mijlociu, pentru instaurarea unei 
păci globale, trainice și juste în a- 
ceastă regiune, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate. a rezolvării problemei poporu
lui palestinian, prin recunoașterea 
dreptului său la autodeterminare — 
inclusiv la crearea unui stat pales
tinian propriu, independent —, a 
asigurării integrității, suveranității 
și securității tuturor statelor din zo
nă. In vederea realizării acestor o

biective. România și Etiopia conside
ră necesară organizarea unei confe
rințe internaționale, sub auspiciile 
O.N.U., la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei — 
ca reprezentant unic și legitim al 
poporului palestinian — precum și 
membrii permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Exprimîndu-se îngrijorarea față 
de evoluția periculoasă a evenimen
telor din Golf, s-a cerut retragerea 
tuturor navelor militare străine și 
asigurarea navigației libere in aceas
tă regiune maritimă, încetarea ime
diată a ostilităților dintre Iran și 
Irak, și soluționarea problemelor 
dintre ele pe cale pașnică, prin tra
tative in conformitate cu rezoluția 
598 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U,

Constatind înrăutățirea situației e- 
conomice din lume, președintele 
României și președintele Etiopiei au 
apreciat că soluționarea problemelor 
economice internaționale, lichidarea 
subdezvoltării și edificarea unei noi 
ordini economice mondiale consti
tuie cerințe imperative pentru pacea 
și securitatea popoarelor. România 
și Etiopia se pronunță pentru convo
carea unei conferințe speciale în 
cadrul O.N.U., la care să participe, 
în condiții de egalitate, atît țările 
in curs de dezvoltare, cit și țările 
dezvoltate, in vederea soluționării 
globale a problemelor subdezvoltării, 
inclusiv a problemelor datoriilor ex
terne.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mengistu Haile Mariam 
consideră necesar ca Adunarea Ge
nerală a O.N.U. să adreseze un apel 
tuturor guvernelor țărilor dezvoltate 
creditoare, băncilor și instituțiilor 
financiare internaționale de : n ac
ționa și adopta măsuri concrete de 
natură să ducă la reglementarea 
justă și echitabilă a problemelor 
economico-financiare. a politicii de 
credite și dobînzi. la soluționarea 
problemelor privind lichidarea dato
riilor externe care împovărează tot 
mai mult țările in curs de dezvol
tare. •

Președintele României și președin
tele Etiopiei s-au pronunțat pentru 
instaurarea unei noi ordini economi
ce mondiale, bazată pe deplină ega
litate în relațiile dintre state, care 
să favorizeze progresul mai rapid 
al tuturor țârilor, și in primul rind 
al celor in curs de dezvoltare, să 
asigure progresul armonios si stabi
litatea economiei mondiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mengistu Haile Mariam 
consideră că problemele complexe 
care confruntă omenirea impun 
participarea activă, egală Ia viața 
internațională a tuturor statelor, 
fără deosebire de mărime si orin- 
duire socială, precum și întărirea 
rolului O.N.U.. al altor organisme 
internaționale in soluționarea aces
tor probleme.

Președintele Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia au a- 
preciat importanța mișcării țârilor 
nealiniate in rezolvarea problemelor 
contemporane, precum și semnifica
ția hotăririlor adoptate la Conferința 
de la Harare a șefilor de stat sau 
de guvern din țările nealiniate.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, si se
cretarul general al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc din Etiopia, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Etiopia, și-au exprimat deplina 
lor satisfacție pentru intilnirea la 
nivel inalt româno-etiopiană. pen
tru înțelegerile la care s-a ajuns, 
încredințați că acestea reprezintă o 
valoroasă contribuție la aprofun
darea raporturilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări. în 
interesul popoarelor român și etio
pian. al cauzei păcii, progresului și 
cooperării internaționale.

In timpul vizitei. înaltul oaspete 
etiopian și persoanele care l-au în
soțit au vizitat obiective economice 
și social-culturale din București și 
județele Argeș și Călărași.

Tovarășul Mengistu Haile Ma
riam, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncitoresc din Etiopia, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Etiopia. a exprimat 
calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. precum și poporului român 
prieten pentru ospitalitatea și pri
mirea deosebită de care, s-a bucurat 
in timpul vizitei.

Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
din Etiopia, președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia, tovară
șul Mengistu Haile Mariam, a adre
sat secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. și to
varășei Elena Ceaușescu invitația de 
a efectua o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Democra
tă Etiopia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd a fi 
convenită pe cale diplomatică.

București, 19 noiembrie 1987

BUZĂU : Livrări 
suplimentare la export

Angajate cu toate forțele in am
pla întrecere' socialistă ce se des
fășoară în intimpinarea Conferin
ței Naționale a partidului, tot mai 
multe colective de oameni ai mun
cii din industria județului Buzău 
raportează noi și importante suc
cese in îndeplinirea planului la 
producția fizică și la export. Ast
fel, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din cadrul întreprinderii 
„Metalurgica" au realizat, peste 
prevederi, o producție industrială 
m valoare de peste 9 milioane lei 
și au livrat suplimentar parteneri
lor externi importante cantități de 
produse. De asemenea, in perioada 
care a trecut din acest an au fost 
asimilate și lansate in fabricațiade 
scrie 35 de noi repere turnate din 
fontă pentru tractoare și mașini 
agricole. (Stelian Chiper).

TTRGU MUREȘ : 
Succese ale chimiștilor
Unitate reprezentativă a indus

triei chimice românești. Combina
tul „Azomureș" din Tîrgu Mureș — 
al cărui act de naștere a fost 
semnat la 22 iunie 1966. cind 
aici. în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au fost puse in 
funcțiune primele instalații — se 
prezintă azi. in intimpinarea Con
ferinței Naționale a partidului, ca 
o mare citadelă muncitorească. Și, 
— ceea ce este mai important — 
cu rezultate deosebite în întrece
rea socialistă. Prin efectuarea pe
riodică a unor reparații și revizii 
tehnice de înaltă calitate și exploa
tarea ireproșabilă a complexelor 
instalații din dotare, lucrătorii de 
la „Azomureș" au obținut rezul
tate deosebite in realizarea planu
lui de export. Astfel, in perioada 
care a trecut din acest an, ei au 
produs și livrat, po adresa partene
rilor externi, in plus față de sar
cinile de plan, îngrășăminte 
chimice cu conținut ridicat de 
azot, fosfor și potasiu, nitrocalcar. 
melamină și alte produse în va
loare de 100 milioane lei. Cu re
alizările de pină acum au fost 
create condiții ca, pină la finele 
lunii noiembrie, sporul de produc
ție realizat de colectivul combina
tului Ia acest indicator să ajungă 
la 116 milioane lei, ceee ce va 
face ca anul 1987 să-1 încheie cu 
rezultate remarcabile in înîepli- 
nirea producției de export. (Gheor- 
ghc Giurgiu).

PAȘCANI: Producție-marfă 
peste prevederi

Desfășurind larg întrecerea so- 
s cialistâ in cinstea Conferinței Na

ționale a partidului și a celei de-a 
40-a aniversări a Republicii. co
lectivele de oameni ai muncii din 
orașul Pașcani raportează că au 
realizat, de la începutul anului 
pină in prezent, o depășire la pro- 
ducția-marfă industrială in valoa
re de aproape 80 milioane lei. A- 
ceasta este materializată in mij
loace de automatizare electroteh
nice și electronice, subansamble și 
piese de material rulant, țesături și 
tricotaje. La baza acestui succes se 
află, în principal, creșterea pro
ductivității muncii cu peste 2 000 
lei. pe fiecare lucrător față de cea 
planificată. Cu cele mai bune re
zultate se înscriu întreprinderea de 
material rulant. întreprinderea de 
scule și accesorii speciale. între
prinderea de traductoare directe și 
regulatoare și întreprinderea ..In
tegrata" de țesături subțiri de in. 
(Manole Corcaci).

ALBA : Producție 
suplimentară cu consumuri 

reduse
Colectivele muncitorești din in

dustria județului, angajate cu elan 
in întrecerea socialistă care se des
fășoară in intimpinarea Conferin
ței Naționale a partidului, obțin 
realizări însemnate in îndeplini
rea producției fizice planificate. în 
aceste zile, cantitățile de produse 
fizice livrate suplimentar economiei 
naționale au sporit la 1 250 tone 
oțel, 1 770 tone utilaje tehnologice. 
1 400 tone sodă caustică. 31 360 tone 
calcar pentru siderurgie, 2 445 mc 
cherestea, aproape 80 000 MWh 
energie electrică, ceramică de me
naj în valoare de 4.6 milioane lei. 
De asemenea, au fost produse pes
te plan importante cantități de 
mobilier, confecții. încălțăminte și 
alte produse. întreaga producție fi
zică obținută peste prevederi a fost 
realizată cu consumuri reduse de 
energie electrică. (Ștefan Dinică).
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vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 20 noiembrie» ora 20 — 23 
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea preci
pitații slabe sub formă de ploaie, tem
porar, în toate regiunile, mai frecvent 
în cele din vestul și din sudul țării, 
unde cantitățile de apă pot depăși local 
15 litri pe metru pătrat în 24 de ore. 
în partea de nord, centrală și răsări
teană, pe alocuri, ploaia se poate 
transforma in lapoviță și ninsoare. în 
zona montană va ninge. Vîntul va 
sufla slab pină Ia moderat, cu unele 
intensificări la începutul intervalului 
în sudul și în răsăritul țării, apoi în 
regiunile nordice și de răsărit. Tempe
raturile minime vor oscila între zero 
și 8 grade, iar cele maxime între 2 și 
12 grade. Local, se va semnala ceață, 
în cursul dimineții. în București : 
Vremea va fi în general închisă. Tem
porar, va ploua. Vîntul va sufla slab 

Ipînă la moderat. Temperaturile rrti- 
nime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, 
iar cele maxime intre 7 și 10 grade. 
Condiții de ceață slabă, dimineața.

PLENARA CONSILIULUI CULTURII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE
Joi s-a desfășurat Plenara Consi

liului Culturii și Educației Socialis
te. Participanții la plenară au 
dezbătut și aprobat programul de 
măsuri privind acțiunile politico- 
ideologice și cultural-educative pen
tru înfăptuirea consecventă a politi
cii partidului in domeniul educației, 
culturii și artei, pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței înaintate a 
omului nou, constructor devotat al 
socialismului și comunismului în 
România, program îmbunătățit în 
baza hotărîrii Congresului al III-lea 
al educației politice și culturii so
cialiste. Totodată, au fost examinate 
și aprobate Raportul privind desfă
șurarea și finalizarea ediției a Vl-a 
a Festivalului național „Cintarea 
României" și planul de măsuri pen
tru organizarea și desfășurarea celei 
de-a Vil-a ediții (1987—1989) â marii 
întreceri a muncii și creației.

Cronica zilei
In perioada 5—19 noiembrie, o 

delegație a Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea și a 
Asociației de prietenie China—Româ
nia. condusă de tovarășul Mei Yi, 
membru al Comisiei Centrale Con
sultative a P.C. Chinez, membru al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie China—România, a efec
tuat o vizită in țara noastră, la invi
tația Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea si a 
Asociației de prietenie româno- 
chineză.

In timpul vizitei, delegația a avut 
întilniri și convorbiri la Cbnsi’iul 
Culturii și Educației Socialiste, Ra- 
dioteleviziunea Română. I.R.R.C.S. și

Cercetarea științifică 
și învățămintul românesc

(Urmare din pag. I)
dezvoltării activității de cercetare 
geologică, valorificării tuturor re
surselor de care dispunem, fapt ce 
necesită introducerea și extinderea 
unor tehnologii de extracție mo
derne de mare productivitate, care 
să asigure valorificarea complexă, 
economică, a tuturor zăcămintelor. 
Un obiectiv important trebuie să-l 
constituie creșterea factorului final 
de recuperare in exploatarea ți
țeiului, care urmează să ajungă în 
anul 1988 la cel puțin 42 la sută. 
Aceeași mare importanță se im
pune a fi dată sectorului energetic, 
unde este necesară o participare 
directă și permanentă a specialiș
tilor din cercetare și proiectare ia 
buna funcționare a agregatelor 
energetice, îndeosebi a- celor pe 
cărbune.

Obiective de primă importanță 
revin cercetării științifice în indus
tria prelucrătoare, metalurgie, 
chimie, in industria construcțiilor 
de mașini și de utilaj -greu, in 
electrotehnică și electronică, unde 
este necesar să se intensifice acti
vitatea de înnoire a produselor, de 
aducere a lor la parametri tehnico- 
economici competitivi, astfel incit 
să se realizeze mașini și instalații 
la nivel tehnic și calitativ supe
rior. A fost subliniată de aseme
nea necesitatea implicării mai ac
tive a cercetării științifice in do
meniul agriculturii, în problemele 
complexe privind producția vege
tală și animală, creșterea potenția
lului productiv al pămintului.

Din perspectiva acelorași exi
gențe se impune și o armonizare 
a cercetărilor din domeniile știin
țelor exacte și tehnice cu ale celor 
social-umane — împreună opti- 
mizind condițiile de realizare a 
unei noi calități a muncii și vieții. 
A fost subliniată. încă o data, ne
cesitatea de a se imbina mai string 
activitatea dintre cercetarea apli
cativă și cercetarea fundamentală 
pentru a putea spori aportul știin
ței naționale atit la înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului actual, cit 
și la asigurarea rezervei de soluții 
tehnice necesare dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării pe perioada 
următoare, la îmbogățirea tezauru
lui de cunoaștere universală. Cer
cetarea științifică românească, an
gajată in prezent in realizarea 
unui mare număr de obiective de 
cercetare și dezvoltară economică 
internațională, va participa activ și 
va dezvolta pe multiple planuri 
cooperarea știtnțifico-tehnică cu 
alte state. Ia realizarea unui rftare 
număr de acțiuni cuprinse în Pro

ACTUALITĂTEA SPORTIVĂ
HANDBAL, • Bulgaria — Iugosla

via (ora 17) și România — Turcia 
(ora 18,30) sint primele meciuri ale 
celei de-a Vil-a ediții a campionatu
lui balcanic feminin de handbal care 
începe astăzi la Constanta. Meciu
rile vor fi precedate de festivitatea 
de deschidere, programată la ora 
16.30. Miine se disputa partidele Iu
goslavia — Turcia (ora 17) și Româ- 
nia — Bulgaria (ora 18,30), iar du
minică. ultima zi de întreceri, vor 
avea loc meciurile Bulgaria — Tur
cia (ora 10) și România — Iugoslavia 
(ora 11,30). • în R.F. Germania au 
continuat întrecerile competiției in
ternaționale de handbal masculin 
„Supercupa mondială", in ziua a 
doua înregistrîndu-se următoarele 
rezultate : R.F. Germania — Suedia 
23—19 (11—10) ; Ungaria — Ceho
slovacia 21—14 (12—10) : R.D. Ger
mană — România 27—23 (11—13) ; 
Iugoslavia — U.R.S.S. 20—18 (9—9).

FOTBAL. • Campionatul de fotbal 
al U.R.S.S, s-a încheiat cu victoria 
echipei Spartak Moscova, care a to
talizat 42 puncte în 30 meciuri dis
putate. Pe locurile următoare in cla
samentul final s-au situat Dnepr 
Dnepropetrovsk (39 puncte), Jalghi- 
rls Vilnius (36 puncte) • La Milnster. 
în preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal pentru echipe de 
tineret, selecționata Olandei a învins 
cu scorul de 2—0 (1—0) echipa R.F. 
Germania • In orașul danez Aar
hus s-a disputat meciul dintre echi
pele Danemarcei și R.F. Germania, 
contind pentru preliminariile tur
neului olimpic de fotbal. Intilnirea 
s-a încheiat1 cu scorul de 1—0 (0—0) 
in favoarea oaspeților • La Paris, 
în meci pentru preliminariile cam
pionatului european de fotbal (gru

Plenara a analizat, in spiritul exi
gențelor formulate de cel de-al 
III-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste, problemele în
scrise pe ordinea de zi, subliniind că 
programele de măsuri prezentate vor 
contribui la dezvoltarea și diversifi
carea formelor muncii politico-edu
cative și cultural-artistice, vor 
stimula afirmarea valorilor cultural- 
artistice, ale științei și tehnicii, îm
bogățind conținutul ideologic și efi
ciența educativă a acțiunilor și ma
nifestărilor desfășurate.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternică angajare pa
triotică, a fost adresată o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Asociația de prietenie româno-chine- 
ză. la Comitetul județean Brăila al 
P.C.R. și la consiliile populare jude
țene Galați și Ialomița. Oaspeții chi
nezi au vizitat unități industriale și 
agricole, precum și obiective social- 
culturale din Capitală și județe.

La încheierea vizitei, delegația s-a 
întilnit cu tovarășii Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C, al P.C.R.. 
și Ion Popescu-Puțuri. membru al 
C.C. al P.C.R. și al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Asociației de prie
tenie româno-chineză.

La întrevedere a participat Wang 
Jinqing, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București.

gramul complex de colaborare teh- 
nico-științifică in cadrul C.A.E.R.

Strategia progresului, urmărind 
continuitatea viitoare a procesului 
de modernizare a forțelor de pro
ducție și perfecționarea relațiilor 
de producție, face să crească rolul 
invațâmintului ca principal factor 
de civilizație și cultura, integrat 
in ritmul alert al dezvoltării pre
zentului din perspectiva idealuri
lor viitorului. Privind prin această 
prismă se impune ca în activita
tea de invățămint să se acorde o 
mai mare atenție însușirii cunoș
tințelor de bază din disciplinele 
fundamentale, la care trebuie să se 
adauge cunoștințe asupra celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
moderne. A răspunde acestor exi
gențe înseamnă a îndeplini misiu
nea școlii de a asigura o temeinică 
pregătire profesională, de speciali
tate și, in același timp, un larg 
orizont de cunoaștere și cultură, de 
a forma deplin pe viitorii construc
tori ai socialismului.

în aceste zile, măsurile adoptate 
de plenara Consiliului Național al 
Științei și învățămintului urmează 
să fie pe larg discutate in colec
tivele de oameni ai muncii din 
cercetare, proiectare. clin toate 
sectoarele de invățămint., pentru 
ca adecvarea lor la .specificul fie
cărei unități să conducă la un plus 
calitativ în întreaga activitate 
desfășurată. Se onorează, în 
acest fel. angajamentul asumat 
in telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de participanții 
la plenară. în care se subliniază : 
„Profund devotați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru — politică al cărei strălucit 
ctitor sinteți dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general — ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort, să facem 
totul pentru ca activitatea de cer
cetare și invățămint să aducă o 
contribuție tot mai însemnată la 1 
ridicarea necontenită a patriei pe 
cele mai înalte culmi de progres 
și civilizație". Sub semnul aceleiași 
unități de gindire. simțire și acțiu
ne, Apelul participanților la plena
ra Consiliului Național al Științei 
și Tnvățămîntului către oamenii de 
știință de pretutindeni, pentru pro
gres. cooperare, dezarmare și pace 
în lume. dă glas adeziunii totale 
la politica, de pace a președintelui 
României socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, voinței de a 
face din știință, din roadele ei. o 
resursă inepuizabilă de progres și 
prosperitate pentru fiecare popor, 
pentru întreaga umanitate.

Vlaicu RADU

pa a 3-a), selecționata R.D. Germane 
a intrecut cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa Franței. Unicul gol al parti
dei a fost înscris, in ultimul minut 
de joc. de Ernst. Din această grupă, 
pentru turneul final s-a calificai for
mația U.R.S.S. • Disoutat la Roma, 
in cadrul preliminariilor turneului 
olimpic de fotbal, meciul dintre se
lecționatele Italiei si R. D. Germane 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). 
• La Budapesta s-a disputat meciul 
internațional amical de fotbal dintre 
selecționatele Ungariei și R.F. Ger
mania. Partida, la care au asistat 
peste 30 000 de spectatori, s-a înche
iat la egalitate : 0—0.

TENIS, în optimile de finală ale 
„Turneului campioanelor" la tenis, 
ce se desfășoară la ..Madison Squa
re Garden" din New York, ceho
slovaca Helena Sukova a invlns-o cu 
2—6, 7—5. 6—2 pe americana Lori 
McNeil, Steffi Graf (R.F. Germania) 
a dispus cu 6—0, 6—3 de Zina Gar
rison (S.U.A.), iar Pam Shriver 
(S.U.Ai) a ciștigat cu 6—1, 3—6, 6—3 
partida cu Katerina Maleeva (Bul
garia).

BOB. După disputarea primelor 
două manșe, în concursul internațio
nal de bob-4 persoane de la Wln- 
terberg (R.F. Germania) conduce 
echipajul țării-gazdă, cu timpul de 
l’54”40/100. urmat de Austria (1’54” 
43/100) și R.D. Germană (l’54”55/100).

TENIS DE MASA. La St Ingbert 
(R. F. Germania), in meri nent i 
„Cupa ligii europene* la tenii» de 
masă, selecționata Iugoslavi® a» În
trecut cu 4—3 formația R.F. Gerjra- 
nia. în partida decisivă. Zoran Pri- 
morac a dispus cu 2—0 (21—16, 
21—13) de Joerg Rosskpof.



O vizită utilă și importantă pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 

de prietenie și colaborare româno-iugoslave 
Aprecierile Prezidiului R.S.F. iugoslavia în legătură cu vi
zita efectuată la Belgrad de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
BELGRAD 19 (Agerpres). — Vi

zita oficială de prietenie efectuată 
la Belgrad de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în perioada 12—14 noiem
brie, a fost apreciată ca foarte utilă, 
în cadrul unei ședințe a Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia — relatează a- 
genția Taniug.

Subliniind că vizita a avut loc ca 
urmare a dorinței și aspirațiilor ce
lor două t.ări de a întări și dezvolta 
bunele relații tradiționale iugoslavo- 
române și de a asigura dezvoltarea 
lor stabilă și în viitor, Prezidiul 
R.S.F.I. reliefează importanța acor
durilor convenite cu acest prilej, in

scopul promovării cooperării și cola
borării pe multiple planuri.

In cursul convorbirilor iugoslavo- 
române — s-a arătat în cadrul ședin
ței — au fost evidențiate importanța 
cooperării în Balcani și contribuția 
pe care aceasta poate să o aibă la 
întărirea păcii și securității în Eu
ropa. A fost exprimată convingerea 
că întîlnirea miniștrilor de externe 
din țările balcanice — care urmează 
să aibă loc la începutul anului vi
itor, la Belgrad — va reprezenta o 
contribuție la întărirea încrederii și 
cooperării între statele din această 
regiune.

Prezidiul și-a exprimat sprijinul 
pentru un acord privind extinderea 
volumului și structurii cooperării e- 
conomice iugoslavo-române.

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-zimbabwean

HARARE 19 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au fost adresate 
tovarășului Robert Mugabe, prim- 
secretar și președinte al Uniunii Na
ționale Africane din Zimbabwe — 
Frontul Patriotic Z.A.N.U. (F.P.), 
prim-ministru al Republicii Zimbab
we, și tovarășei Sally Mugabe, un 
salut călduros și cele mai bune urări.

Exprimînd vii mulțumiri, tova
rășul Robert Mugabe a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cald salut, cordiale 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de succes în activitatea de 

înaltă răspundere consacrată progre

sului și bunăstării poporului român, 
păcii și colaborării internaționale.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către primul- 
ministru al Republicii Zimbabwe a 
tovarășului Constantin Radu, vice- 
prim-ministru al guvernului român, 
care participă la lucrările Comisiei 
mixte guvernamentale româno-zim- 
babweene de cooperare economică 
și tehnică, ce au loc la Harare.

In timpul întrevederii au fost re
levate relațiile de prietenie și cola
borare dintre România și Zimbabwe, 
subliniindu-se posibilitățile largi exis
tente pentru dezvoltarea, în conti
nuare, a raporturilor bilaterale, în
deosebi pe plan economic și tehnico- 
științific, în spiritul orientărilor și 
înțelegerilor convenite în cadrul în- 
tîlnirilor la cel mai înalt nivel.

In sprijinul continuării eforturilor pentru instaurarea păcii 
In America Centrală
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i viza „Pentru o Europă nenucleară!“. 
/ in localitatea vest-germană Le-

Acțiuni și luări de poziție pentru I

încetarea cursei înarmărilor
„Pentru o Europă fără arme nucleare"

BONN 19 (Agerpres). — Sub de- în 
au

/ in lOL-auiaiea ___ „_______ ___
\ verkusen s-au încneiat lucrările 

congresului federal al organizației 
democratice „Lista în favoarea pă
cii", forum ce a dezbătut progra
mul de acțiune pentru perioada ur- 

i mătoare.
Declarația adoptată la încheierea 

dezbaterilor, la care au participat 
reprezentanți ai unor partide poli
tice, activiști pe tărîm obștesc, oa
meni de știință și cultură, salută 
preconizata semnare a acordului 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. cu privire 

i la lichidarea rachetelor nucleare cu 
rază medie și rază mai scurtă de 
acțiune ale celor două țări. Pentru

prima oară în istorie, se arată 
document, U.R.S.S. și S.U.A. 
ajuns la o înțelegere asupra dis
trugerii unei întregi categorii de 
arme nucleare. Acesta este un pas 
important, care demonstrează că 
dezarmarea este posibilă și realiza
bilă. încheierea acordului privind 
eliminarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune și a celor 
operativ-tactice, precum și conti
nuarea negocierilor vizind alte ca
tegorii de rachete nucleare deschid 
o cale reală pentru crearea unei 
Europe nenucleare, pentru elibera
rea întregii planete de armele nu
cleare pînă în anul 2000 — se sub
liniază în încheierea declarației 
la Leverkusen,

de

Știința — folosită numai în scopuri pașnice
NEW DELHI 19 (Agerpres). — 

India acționează permanent pentru 
dezvoltarea unor relații pașnice, de 
colaborare pe plan internațional, 
respinge doctrinele care justifică 
existența armelor de distrugere în 
masă — a arătat primul-ministru al 
Indiei, Rajiv Gandhi. într-o cuvin- 
tare rostită în fața cursanților Co
legiului apărării naționale. Vorbi-

sesa 
cuce- 

pentru crearea de

torul a menționat că țara 
pronunță împotriva utilizării 
ririlor științei 
arme nucleare.

Primul-ministru al Indiei a salu
tat hotărîrea U.R.S.S. și S.U.A. de 
a semna un acord cu privire-la li
chidarea rachetelor cu rază 
și mai scurtă de acțiune.

medie

Programul de militarizare a Cosmosului 
o enormă risipă de resurse

1 WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
In Congresul american au avut loc 
în ultimele zile ample dezbateri 
asupra programului de înarmări 
spațiale, cunoscut sub numele de 

\ „Inițiativa de apărare strategică"
(S.D.I.). în ciuda argumentelor 
aduse de reprezentanții Casei Albe 
și ai Pentagonului. în sensul că 
S.D.I. va oieri, chipurile. Statelor 
Unite „un scut cosmic" de apărare 
împotriva forțelor nucleare ofensi
ve ale unui inamic potențial, nu
meroși congresmani. atît democrați 
cit și republicani, și-au exprimat 
îndoiala în legătură cu influența 
reală a programului asupra capaci
tății de apărare a țării și au atras 

, atenția că „Războiul stelelor" este 
, deosebit de costisitor (numai pen

tru actualul exercițiu financiar Ad
ministrația cere alocații Ia acest 
capitol de peste 5 miliarde dolari) 

' și, in plus, el riscă să declanșeze

o nouă și periculoasă competiție 
militară in spațiul cosmic.

WASHINGTON 19 (Agerpres).
La Washington a fost dat publici
tății un studiu elaborat de specia
liști ai organizației obștești ameri
cane Consiliul pentru priorități eco
nomice. în care se relevă urmările 
economice posibile ale continuării 
programului înarmărilor cosmice 
cunoscut sub numele de „Inițiativa 
de apărare strategică".

Din anul 1983 și pînă în prezent, 
se arată în studiul citat de agenția 
T.A.S.S.. S.U.A. au che’tuit pen
tru proiectarea unor tehnologii 
componente ale unui sistem de apă
rare antirachetă cu baze în Cosmos 
9,4 miliarde dolari. în cazul în 
care lucrările vor continua în ace
lași ritm. „Inițiativa de apărare 
st-ategică" va costa, pînă în anul 
1992, 39,2 miliarde dolari.
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MANAGUA 19 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Managua, președintele 
Republicii Nicaragua. Daniel Ortega, 
a reafirmat necesitatea continuării 
eforturilor pentru instaurarea păcii 
in tară și în regiunea Americii Cen
trale. Șeful statului nicaraguan a 
subliniat rolul important in orocesul 
de reglementare ne cale politică a 
situației conflictuale din America 
Centrală jucat de țările membre ale 
„Grupului de la Contadora", fără de 
care ar fi fost oraz-tic imposibilă 
realizarea acordului din august de 
la Ciudad de Guatemala, semnat de 
președinții țărilor centroame-'ca-io. 
Conducerea din Nicaragua, a afirmat 
președintele Ortega, va respecta 
aceste acorduri și va acționa pentru 
transpunerea consecventă a lor în 
practică. Aceste înțelegeri trebuie 
respectate de toate țările din regiu
ne. a precizat vorbitorul.

In acest context, el a condamnat 
actualele manevre militare comune 
honduriene-nord-americane. desfă
șurate in Honduras, califieîndu-le ca 
o încălcare gravă a acordurilor de 
la Ciudad de Guatemala.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Parlamentele mexican și 
canadian se opun oricărei interven

ții care obstructionează procesul de 
pace în America Centrală — a ară
tat vicepreședintele Camerei Comu
nelor a . Canadei, Marcel Danys. citat 
de agenția Prensa Latina. Intr-o 
declarație făcută la Ciudad de Me
xico. unde a participat la lucrările 
unei reuniuni interparlamentare 
Mexic — Canada, el a subliniat că 
pacea în regiunea centroamericană 
trebuie să fie instaurată prin inter
mediul negocieri’oi- dintre țările din 
această zonă fără nici un amestec 
din afară.

OTTAWA 19 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Canadei. 
Joe Clark, a exprimat sprijinul gu
vernului tării sa'e fată de planul de 
pace al Republicii Costa Rica pri
vind situația din America Centrală 
și față de aplicarea acestuia.

Ministrul canadian — care urmea
ză să înceapă un turneu oficial prin- 
tr-o serie de țări centroamericane — 
a apreciat planul costarican drept o 
primă demonstrație de „voință poli
tică colectivă" pentru solutionarea 
conflictului din regiune.

Incepînd de la 21 noiembrie. Joe 
Clark va vizita Nicaragua. Hondu
ras. Guatemala. Costa Rica șl Sal
vador.

Datoria externă
- o grea povară pentru 

țările Africii
BRAZZAVILLE 19 (Agerpres). — 

Denis Sassou-Nguesso. președintele 
R. P. Congo, a declarat presei că ță
rile continentului sînt dezamăgite 
că țări'e occidentale si instituțiile 
internaționale financiare n-au furni
zat. în cursul acestui an. un sprijin 
corespunzător pentru eforturile afri
canilor de redresare economică. El 
a arătat că nimeni nu mai poate fi 
mulțumit de promisiuni neonorate, 
impunindu-se ca atare ca occiden
talii să adopte măsuri concrete pen
tru ușurarea rambursării datoriei 
externe, precum si măsuri menite să 
modifice normele în schimburile 
economice internaționale, net defa
vorabile țărilor debitoare.

OTTAWA 19 (Agerpres). — Ofi
cialități canadiene au declarat presei 
africane că Occidentul nu și-a ono
rat angajamentele asumate față de 
Africa, acum un an. în cadrul sesi
unii speciale a Națiunilor Unite pri
vind situația economică de pe conti
nent. In acest sens, ziarul „Le Re- 
nouveau du Burundi" arăta, potrivit 
expertilor. că în timp ce valoarea 
exporturilor africane — în principal 
materii prime — a scăzut cu 30 la 
sută, ajutorul occidental a rămas la 
aceleași procente nesemnificative, 
iar povara datoriei externe pentru 
statele din Africa a devenit și mai 
grea.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 19 (Agerpres). — Pre

ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
a efectuat joi o vizită la Amman. Cu 
acest prilej au avut Ioc convorbiri 
între regele Hussein al Iordaniei și 
șeful statului egiptean.

Agenția I.N.A., citind surse infor
mate din Amman, transmite că în 
centrul discuțiilor s-au aflat ultime'e 
evoluții ale situației pe plan arab; 
conflictul dintre Iran și Irak, situa
ția din Golf, problema palestiniană 
și modalitățile de consolidare a rela
țiilor bilaterale.

CONFLICTUL DINTRE IRAN ȘI IRAK
BAGDAD 19 (Agerpres). — Potri

vit agenției INA. avioane de luptă 
irakiene au efectuat un raid asupra 
unui obiectiv naval de mari dimen
siuni . aflat în apropierea coastelor 
iraniene. Un purtător de cuvînt mi
litar irakian a declarat că toate apa
ratele s-au întors în siguranță Ia 
bază. Totodată, agenția informează 
că aparatele irakiene au efectuat, în 
ultimele 24 de ore. 98 de misiuni de 
luptă împotriva pozițiilor iraniene. 

,^ntre care baza ba<tei;igi,.de 
sol-aer din sectorul de vest al re
giunii Kermanshah.

Pe de altă parte, agențiile INA și 
Taniug arată că un avion de bom
bardament iranian a bombardat 
principalul spital din guvernoratul 
nordic irakian Duhok, provocînd

♦ .
MASCAT 19 (Agerpres). — Intr-un 

mesaj adresat națiunii cu prilejul 
zilei naționale, sultanul Omanului. 
Qaboos. a lansat un apel comunității 
internaționale în direcția sprijinirii 
eforturilor O.N.U. pentru încetarea 
războiului iraniano-irakian. exprl- 
mind sprijinul deplin al țârii sale 
față de rezoluția 598 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U.. care prevede 
încetarea imediată a focului între 
Iran și Irak și soluționarea conflic
tului dintre cele două țări prin tra
tative. informează agențiile China 
Nouă și KUNA. Șeful statului oma- 
nez a exprimat hotărîrea tării sale

moartea a nouă persoane si rănirea 
altor 64.

TEHERAN 19 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția IRNA. avi
oane de luptă iraniene au bombardat 
obiective militare șl economice din 
provincia irakiană Sulaimaniya. Un 
comunicat militar iranian arată, tot
odată, că platformele irakiene Al- 
Abakr si Al-Amayya au fost supuse 
unor puternice tiruri de artilerie de 
către «forțele navale iraniene, fijn- 
diji-le provocate importante distru
geri.

Pe de altă parte, un purtător de 
ctivint’ militar citat de agenția IRNA 
a dezmințit că avioane de luptă ira
niene au bombardat un spital în pro
vincia Duhok, din nordul Irakului.

*
de a acționa în cadrul reuniunii la 
nivel înalt a Consiliului de Coope
rare al Golfului pentru intensifica
rea și consolidarea cooperării între 
țările organizației regionale — Ara
bia Saudită. Bahrein. Emiratele Ara
be Unite, Kuweit, Oman și Qatar.

ROMA 19 (Agerpres). — Ministrul 
Italian de externe. Giulio Andreotti, 
a subliniat, intr-un interviu, că sin
gura cale de a se pune capăt războ
iului din Golf o reprezintă aplicarea 
rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. — transmite agenția 
KUNA.

DAMASC 19 (Agerpres). — In ca
drul unei ședințe a guvernului., mi
nistrul sirian de externe. Farouk Al- 
Sharaa, a apreciat că rezoluțiile a- 
doptate în cadrul reuniunii extra
ordinare arabe la nivel înalt de la 
Amman sint pozitive, subliniind an
gajamentul tării sale fată de aceste 
documente. Intre altele, ministrul si
rian a arătat că spiritul de solidari
tate arab, manifestat efectiv în ca
drul acestei întilniri. trebuie orien
tat. în primul rînd. în direcția eli
berării teritoriilor arabe ocupate de 
Israel. El a precizat că participarea 
președintelui Siriei. Hafez Al-Assad. 
la reuniunea din capitala iordaniană 
a jucat un rol important în clarifi
carea multor probleme regionale ge
neratoare de tensiune» informează, 
agenția KUNA.

TEL AVIV 19 (Agerpres). — In
tr-un comunicat comun dăt publici
tății, în urma unei întilniri între 
delegații ale P.C. din Israel și Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, părțile au condamnat prezența 
forțelor israeliene în sudul Libanu
lui, cerînd, totodată, retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate 
în 1967.

Documentul subliniază, de aseme
nea. necesitatea convocării unei 
conferințe internaționale de pace în 
Orientul Mijlociu, sub auspiciile 
O.N.U., cu participarea celor cinci 
țări membre permanente ale Consi
liului de Securitate, a tuturor părți
lor interesate, inclusiv a O.E.P., uni
cul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, informează agențiile 
M.E.N.A., Taniug și A.D.N.

(din actualitatea politică)

r.f.G.: Clarificări aminate
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- pe scurt

Sesiunea Adunării Generale a OM-
® Adoptarea prin consens a unei declarații privind întărirea 

eficacității principiului renunțării la amenințarea cu forța
NAȚIUNILE UNITE 19 (Ager

pres). — Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat prin consens o de
clarație privind întărirea eficacității 
principiului renunțării la amenința
rea cu forța sau aplicarea ei în rela- 
ții'e internaționale.

Concretizînd șl dezvoltînd princi
piul nerecurgerii la forță în relațiile 
internaționale, declarația reafirmă 
cu putere obligația tuturor statelor 
de a respecta principiul nerecurgerii 
la forță înscris în Carta O.N.U. șl în 
numeroase alte documente bilatera

le. regionale si multilaterale înche
iate în perioada postbelică.

Documentul evidențiază necesita
tea intensificării eforturilor tijtp-,, 
ror statelor pentru recucerea încor
dării din viata internațională pe ca
lea întăririi legalității, a eliminării 
pericolului de război, a stăvilirii 
cursei înarmărilor. a înfăptfflrii 
dezarmării generale si totale st..a. 
reglementării prin mijloace exclusiv 
pașnice a diferendelor existenta sau 
care pot să apară între state.

© Intervenția reprezentantului român in Comitetul
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres).

— Comitetul politic special al Adu
nării Generale a O.N.U. a încheiat 
examinarea punctului privind mij
loacele de informare în masă.

In intervenția în cadrul dezbateri
lor. reprezentantul țării noastre a 
evidențiat rolul mijloacelor de infor
mare în masă în întărirea priete
niei și înțelegerii între țările lumii, 
in promovarea independentei, egali
tății și suveranității naționale a tu
turor statelor, pentru crearea unui 
climat internațional bazat pe încre
dere, cooperare si respect reciproc. 
Vorbitorul a subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor statelor si 
organismelor O.N.U. pentru o mai 
bună informare a opiniei publice 
mondiale asupra scODurilor. princi
piilor și activității Națiunilor Unite, 
menite să asigure pacea și securita
tea internațională, oprirea cursei 
înarmărilor, dreptul popoarelor la 
dezvoltarea liberă și independentă, 
combaterea discriminării rasiale si 
eliminarea subdezvoltării.

Delegația română a susținut apli
carea recomandărilor O.N.U. priv’nd 
difuzarea echilibrată a informației, 
care să respecte valorile istorice si 
tradițiile culturale ale popoarelor, 
subliniind că aceasta trebuie să se 
bazeze. în primul rînd. pe sursele 
de informare naționale autorizate 
singurele în măsură să cunoască si

politic special
să exprime aspirațiile și interesele 
propriilor națiuni.

în acest sens, reprezentantul ro
mân s-a pronunțat pentru instaura
rea unei noi ordini internaționale in 
domeniul informației și al comuni
cațiilor în masă, ca parte integrantă 
a noii ordini economice și politice 
internaționale. *

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres^ 
— Comitetul al doilea al Adunării 
Generale a O.N.U., care se ocupă de 
problemele economice și financiare, a 
adoptat un proiect de rezoluție prin 
care se cere sprijinirea țărilor afri
cane „din prima linie", pentru a le 
ajuta să facă față consecințelor ne
gative ale politicii de destabilizare, 
subversiune și agresiuni repetate, 
promovată de regimul minoritar 
rasist de la Pretoria.

Același comitet a adoptat o rezo
luție prin care recomandă secre
tarului general al O.N.U. să trimită 
o misiune tehnică în țările din Ame
rica Centrală pentru a examina ne
voile lor de asistență pe plan eco
nomic și social și pentru a elabora 
împreună cu guvernele statelor res
pective un plan de cooperare cu Na
țiunile Unite în acest domeniu — 
relatează agenția T.A.S.S. Acest 
plan ar urma să fie prezentat Adu
nării Generale a O.N.U, pînă la 30 
aprilie 1988.

Vie condamnare a acțiunilor agresive ale rasiștilor 

sud-africani
LUANDA 19 (Agerpres). — Regi

mul rasist sud-african concentrează 
masiv forțe militare în Namibia 
pentru a lansa o nouă agresiune de 
anvergură împotriva Angolei — a 
anunțat ministrul angolez de exter
ne, Van Dunem, într-o declarație 
difuzată de agenția angoleză de 
presă ANGOP. Guvernul de la 
Luanda — se arată în declarație — 
atrage atenția opiniei publice inter
naționale asupra acestor activități, 
subliniind că situația din Africa 
australă s-a agravat după „inspec
tarea" trupelor sud-africane ampla
sate pe teritoriul angolez de către 
președintele R.S.A., Pieter Botha.

LISABONA 19 (Agerpres). — Gu
vernul portughez condamnă „repe
tatele intervenții militare" ale Re
publicii Sud-Africane în Angola, ca 
„o periculoasă escaladă" care com- 

’promite negocierile în cură pentru 
înfăptuirea păcii în regiune, se ara
tă intr-un comunicat al M.A.E. al 
Portugaliei, dat publicității la Lisa
bona. Comunicatul califică prezența 
unor conducători ai regimului de la 
Pretoria pe teritoriul angolez ca „o 
clară violare a celor mai elementa
re norme internaționale". Portugalia, 
se subliniază in comunicat, își ex
primă totala sa solidaritate cu gu
vernul și poporul Angolei și consi
deră că „ofensivele sud-africane 
agravează tensiunile în Africa aus
trală".

După cum s-a mai anunțat, auto
ritățile sud-africane au făcut cunos
cut săptămîna trecută că armata 
guvernului de la Pretoria acționea
ză în sud-estul teritoriului angolez 
„pentru a neutraliza ofensiva arma

tei guvernamentale angoleze împo
triva elementelor Unita".; Totodată, 
Pretoria a anunțat că președintele 
R.S.A., Pieter Botha, și minisfriil 
apărării sud-african, Magnus Malan, 
au vizitat recent zona de luptă- pe 
teritoriul angolez.

MADRID 19 (Agerpres). — Guvern 
nul spaniol condamnă „în mod ener
gic" noua manifestare a „politicit de 
destabilizare și agresiune" a Rej5®?' 
blicii Sud-Africane în Angola .. . și < 
cere „încetarea imediată" a ostilită
ților, precum și retragerea totală a 
trupelor sud-africane de pe terjjb- 
riul național angolez.

într-o notă oficială a Ministerului 
Afacerilor Externe dată puhlicitățit 
la Madrid se arată că „guveftittl 
spaniol reafirmă sprijinul său față 

mă linie a ffofitttlui. victime ifle-piș# 
liticii de destabilizare pe care o țîtd'- 
movează R.S.A. în regiune".

BUJUMBURA 19 (Agerpres). — 
Tanzania și Burundi condamnă ac
tele de agresiune săvîrșite de auto
ritățile rasiste sud-africane împotri
va Angolei. precum și ocuparea ile
gală a Namibiei de către forțele ar
mate ale regimului de la Pretoria, 
au arătat președintele tanzanian, AH 
Hassan Mwinyi, și președintele bu- 
tundez, Pierre Buyoya, în cadrul ; 
convorbirilor avute la Bujumbura. - 
Cei doi șefi de stat s-au pronunțat 
pgntru aplicarea de sancțiuni econo
mice globale și obligatorii împotriva 
R.S.A. și și-au reafirmat solidarita
tea cu lupta popoarelor sud-africane 
și namibian de eliberare socială și 
națională de sub dominația regimtlr 
lui rasist.

Cel de-al 35-lea Congres al Uniu
nii Creșlin-Demjcrate (U.C.D.), prin
cipalul partener al coaliției guver
namentale de la Bonn, s-a desfășu
rat in condiții destul de complexe, 
determinate pe de o parte de con
troversele din vară cu ramura sa 
bavareză. Uniunea Creștin-Socială 
(U.C.S.), în legătură cu orienta
rea de viitor a partidului, iar pe de 
alta, de ecoul încă nestins al scan
dalului electoral din landul Schles
wig-Holstein, in care a fost impli
cat însuși liderul organizației lo
cale creștin-democrate, Uwe Bar
schel, șef al guvernului de land, 
găsit ulterior mort într-un hotel 
elvețian, in împrejurări încă necla
rificate. Toate acestea au complicat 
situația internă a U.C.D., grupare 
aflată, de altfel, în pierdere de 
viteză atît în alegerile parlamentare 
de la începutul anului, cit și în con
sultările ulterioare la nivel provin
cial.

In aceste împrejurări, congresul 
de la Bonn a fost redus ca durată 
la o zi (motivul invocat fiind... starea 
precară a visteriei partidului) și 
orientat în așa fel îneît să predo
mine declarațiile de intenții și de 
fidelitate față de conducerea parti
dului. S-a afirmat. într-o manieră 
care să nu implice pe nimeni, că 
„disputa dintre U.C.D. și U.C.S. a 
adus mari daune partidului", s-a 
vorbit despre „criza de conștiință și 
de încredere", provocată de afacerea 
din Schleswig-Holstein, din care „e 
greu de găsit o ieșire onorabilă" 
(Heiner Geissler. secretar general al 
U.C.D.), pe fundalul tonului conci
liant al discursului principal, rostit 
de cancelarul Helmut Kohl, reales 
președinte U.C.D. cu 80,8 la sută 
din voturi, cel mai slab rezultat de 
la alegerea sa în 1973 în această 
funcție. „Numeroși vorbitori — re
lata agenția vest-germană de presă 
D.P.A. — au avertizat partidul să 
nu se complice in autocompasiune 
și r.uto'.amentări".

Desigur, nu au putut fi ocolite cu 
totul problemele economice și so
ciale de amploare cu care este con
fruntată republica federală, mulți 
delegați subliniind necesitatea com
bateri șomajului, care se menține 
de ani de zile la cote ridicate, ca si a 
unei preocupări mai concrete pen

tru protejarea mediului ambiant. 
Acestor împrejurări li s-a răspuns 
prin făgăduieli vagi în discursul 
principal.

Intr-o primă reacție la desfășu
rarea congresului, săptăminalul 
„DIE ZEI’i" din Hamburg nota: 
promite un viitor bun nu este su
ficient pentru a feri U.C.D. de in- 
toarcerea pe băncile opoziției. Pro
misiunile de viitor s-ar putea în
toarce împotriva Uniunii, intrucit 
indicatorii economici nu sint chiar 
atit de favorabili. Ceea ce oferă încă 
U.C.D. o anumită marjă de acțiune 
este mai curind împrejurarea că 
Partidului Social-Democrat nu-i dis
place rolul de partid de opoziție, 
care își extinde pozițiile in scruti
nele regionale și comunale. Dar 
există, pe termen lung, pericolul că. 
in urma unor asemenea succese, va 
crește și încrederea alegătorilor in 
competența P.S.D. de a guverna"...

Avansurile electorale ale P.S.D. 
provoacă de altfel o anumită îngri
jorare. care s-a manifestat și în 
principalele intervenții la con
gresul de la Bonn. în acest context 
nu este de mirare că H. Kohl a ple
dat pentru continuarea alianței cu 
Partidul Liberal-Democrat (P.L.D.), 
singura variantă pentru a asigura 
menținerea majorității guvernamen
tale. Dar, paradoxul acestei situații 
— sesizată de unii delegați — constă 
în faptul că P.L.D. este pentru 
U.C.D. atît principalul partener în 
guvernul federal, cit și concurent în 
alegeri. Angajamentele exprimate la 
congres — „nu avem de oferit ni
mănui voturi" — nu oferă vreo so
luție miraculoasă pentru ca unii 
alegători tradiționali ai U.C.D. să 
nu prefere să acorde voturile libe
ralilor.

în domeniul extern, dincolo de 
reafirmarea sumară a pozițiilor fun
damentale ale guvernului R.F.G. — 
dinamizarea relațiilor cu partenerii 
occidentali și o politică activă cu 
Răsăritul — a reținut atenția mai 
ales așa-numita „uniune de apăra
re", inițiată de Bonn și Paris. Es*o 
știut că în urma Tratatului de la 
F.lysăe. de la semnarea căruia se 
vor împlini, la 22 Ianuarie 1988, 25 
de ani. s-a realizat o apropiere 
între cele două țăr!, aflate în tre
cut, nu o dată. în conflict, s-a ajuns

la o intensificare apreciabilă a 
schimburilor economice, culturale, 
tehnico-științifice. Dată fiind pon
derea lor economică, cele două suite 
se consideră la ora actuală „moto
rul" Pieței comune, perspectivă ce 
nu trezește un deosebit entuziasm 
în rindul celorlalte țări mai mici 
membre ale C.E.E. în ultimul timp, 
din considerente ce nu au aceeași 
bază de pornire. Bonnul și Parisul 
sînt preocupate de consolidarea și 
extinderea colaborării și în dome
niul militar. Cu prilejul manevrelor 
comune desfășurate in luna septem
brie în sudul R.F.G., la care au 
participat 55 000 militari vest-ger- 
mani și 20 000 francezi (un general 
al Bundeswehrului vorbea de „cea 
mai amplă intilnire de pină acum 
intre «Marianne» și «Michael» in 
domeniul militar"), președintele 
Mitterrand a lansat ideea constituirii 
unui „Consiliu militar comun de 
apărare franco-vest-german". în 
prealabil, cancelarul H. Kohl avan
sase propunerea alcătuirii unei bri
găzi din 3 000—4 000 militari ai ce
lor două țări. Acum, la recenta in
tilnire la nivel inalt franco-vest- 
germană de la Karlsruhe au fost 
convenite unele înțelegeri prelimi
nare in acest domeniu, inclusiv 
construirea în comun a unui elicop
ter antitanc. Contrariate de aseme
nea decizii, cercurile largi ale opi
niei publice din cele două țări se 
întreabă dacă aceste preocupări în 
domeniul militar nu sînt de natură 
să ridice noi obstacole în calea ne
gocierilor de dezarmare, într-u 1 
moment cînd perspectiva realizării 
unui prim acord sovieto-american 
asupra eliminării rachetelor cu rază 
medie de acțiune și operativ-tactice 
par și sigure și apropiate.

Desigur, căutarea și elaborarea 
unor soluții la problemele urgente 
cu care este confruntată comunita
tea internațională preocupă toate 
capitalele occidentale. Aceasta ex
plică, poate, de ce Uniunea Creștln- 
Democrată a preferat să amîne 
dezbaterea problemelor fundamen
tale ale politicii sale interne și ex
terne pentru următorul congres, din 
iunie viitor, a cărui desfășurare este 
prevăzută a dura mai multe zile.

Petre STANCESCU
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DECLARAȚIE. La negocierile 
care se desfășoară în cadrul Con
ferinței pentru dezarmare de la 
Geneva în vederea încheierii unei 
convenții privind interzicerea ar
melor chimice s-a realizat un pro
gres apreciabil și se poate spera în 
realizarea unui succes hotăritor la 
noua etapă a convorbirilor, care va 
începe la 23 noiembrie, a declarat 
la Moscova purtătorul de cuvint al 
M.A.E. al U.R.S.S., citat de agenția 
T.A.S.S. în principiu, a arătat el, 
au fost rezolvate problemele prin
cipale, inclusiv cele legate de con
trol, astfel incit au rămas doar de
talii care trebuie puse la punct.

PRIMIRE. Ramiz Alia, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.A.. președin
tele Prezidiului Adunării Populare 
a R.P.S. Albania, l-a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al Gre
ciei, Karolos Papoulias. aflat în vi
zită la Tirana, anunță agenția 
A.T.A. Au fost abordat? probleme 
Ie interes bilateral, aspecte ale si
tuației internaționale și regionale.

COMUNICAT COMUN. O sarci
nă majoră a epocii contemporane o 
constituie dezarmarea nucleară — 
se spune în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei in 
Brazilia a președintelui Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. Ka- 
roly Nemeth. Cele două părți, men
ționează comunicatul citat de agen
ția M.T.I., s-au pronunțat in fa
voarea extinderii colaborării inter
naționale, liberă de orice fel de dis
criminări.

DECIZIE. Guyana și Venezuela 
au reafirmat hotărîrea lor de a de
păși diferendul dintre c?le două 
țări printr-o atitudine flexibilă și 
în spiritul bunăvoinței — se spune 
în comunicatul comun semnat la 
înche'erea vizitei întreprinse de 
președintele Venezuelei. Jaime Lu- 
sinchi. la Georgetown. Documentul 
subliniază că intre Venezuela și 
Republica Cooperatistă Guyana s-a 
instaurat un climat de prietenie si 
înte'eeere în favoarea rezolvării«

|___ diferendumului de

sprijinul și medierea secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar.

CONGRES. La Havana se vor 
desfășura, in perioada 23—26 no
iembrie, lucrările celui de-al III- 
lea Congres al Asociației econo
miștilor din America Latină și zona 
Caraibilor, la care și-au anunțat 
participarea peste 1 300 de delegați 
din țările regiunii — informează 
agenția Prensa Latina. Situația 
actuală și perspectivele de dezvol
tare economică a statelor latino- 
americane și caraibiene constituie 
tema centrală a intîlnirii.

ADUNARE. La Istanbul s-a în
cheiat cea de-a 33-a Adunare ge
nerală a Asociației Tratatului 
Atlantic, organul consultativ al 
N.A.T.O. Reprezentanții celor 16 
state participante au subliniat 
importanta semnării unui acord 
sovieto-american privind elimina
rea rachetelor cu rază medie de 
acțiune și operativ-tactice, ca un 
pas important pe calea spre lărgi-, 
rea dialogului Est-Vest. Pe de 
altă parte, participanții au rafir- 
mat punctul de vedere al N.A.T.O. 
cu privire la consolidarea așa-nu- 
mitei forțe nucleare „de descu
rajare".

ZBOR COSMIC. După cum trans
mite agenția T.A.S.S., nava auto
mată de transport „Progress-32“, 
lansată pe o orbită circumterestră 
la 24 septembrie 1987, și-a încheiat 
activitatea. La 19 noiembrie, in 
urma comenzii transmise de la cen
trul de dirijare a zborului, „Pro- 
gress-32“ a fost orientată pe o tra
iectorie de coborire, a pătruns in 
straturile dense ale atmosferei și 
s-a dezintegrat. Cei doi cosmonauți 
sovietici, Iuri Romanenko și Alek
sandr Aleksandrov, își continuă ac
tivitatea la bordul complexului 
spațial pilotat „Mir". Cercetările pe 
orbită se desfășoară conform grafi
cului stabilit, precizează T.A.S.S.

ALEGERI. Ministrul iranian de
frontieră cu interne, Hojatoleslam Aii Akbar

Mohtashemi. a anunțat că alegerile 
pentru Majlis (parlamentul țării) 
au fost programate să aibă loc la 
8 aprilie 1988, informează agenția 
IRNA.

PROTEST. La o formă originală 
de protest împotriva șomajului au 
recurs muncitorii constructori din 
orașul Dusseldorf, principalul cen
tru al landului Rhenania de Nord- 
Westfalia. O coloană de mașini pen
tru construcții, lungă de 3 km, a 
blocat timp de mai multe ore trafi
cul rutier pe principalele artere ale 
orașului. Prin această acțiune, lu
crătorii din sectorul construcțiilor 
de drumuri și din alte ramuri ale 
industriei construcțiilor și-au ex
primat protestul față de intenția 
companiilor de resort de a concedia 
în viitorul apropiat peste 15 000 de 
persoane.

PRELUNGIRE. Guvernul peruan 
a prelungit cu 30 de zile starea de 
urgență instituită în februarie anul 
trecut la Lima și în portul înveci
nat Callao — informează agenția 
EFE. Măsura a fost luată ca ur
mare a persistenței actelor de vio
lență și subversive.

DEFICIT. în primele 10 luni ale 
anului, deficitul comercial al S.U.A. 
a totalizat 128,2 miliarde de dolari 
— a anunțat departamentul ame
rican al comerțului, citat de agen
ția EFE. Deficitul pe luna sep
tembrie se ridică la 14,1 miliarde 
de dolari.

APEL. Ministrul federal al sănă
tății din R.F. Germania, Rita 
Suessmuth, a lansat un apel pentru 
o campanie la scară națională îm
potriva fumatului. In context, intre 
acțiunile in acest sens se va înscrie 
și prima săptămână împotriva fu
matului în rindul tinerilor, ce ur
mează să se desfășoare incepînd de 
pe 20 noiembrie, la Frankfurt pe 
Main. Ministrul a notat, totodată, 
că eforturile îndreptate împotriva 
acestui obicei deosebit de dăunător 
au început să dea roade. Astfel, 
numărul țigărilor vindute în R.F.G. 
a scăzut de la circa 130 de miliar
de in 1981, la 117 miliarde in 1986.

ATROCITĂȚI. Grupurile de con
trarevoluționari care operează în 
unele regiuni ale Moznmbiculul au 
pătruns la începutul săptămînil pe 
teritoriul statului Zimbabwe 'de 
unde au răpit 20 de copii ce se
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aflau, fără apărare, pe o plantație 
de ceai — relatează agenția A.D.N. 
Urmăriți apoi de forțele zimbab- 
weene, atacatorii au ucis 5 copii și
i-au maltratat pe ceilalți. Bandeleisi'1'] 
de contrarevoluționari, sprijinite de 
regimul rasist sud-african, pentru a 
destabiliza statele independente din 
„prima linie", comit în mod repe
tat atrocități în estul Republicii 
Zimbabwe. I

CURSUL dolarului S.U.A. a înre-,’6lh 
gistrat la bursa de devize din *..,.1 
Frankfurt pe Main o nouă scădere, 
moneda americană fiind cotată la I 
1,6730 mărci — cu aproape doi pfe-'i ' Ț ' 
nigi măi puțin decît miercuri, la in- , 1 Ț\ 
chiderea bursei. De la începutul 
acestei săptămîni, cursul dolarului I 
a regresat la bursa din Frankfurt 
pe Main cu 
pfenigi.

aproximativ patru , '

în orașul turc Izmir 
exploatare un nou

AEROPORT, 
a fost dat în 
aeroport internațional, i 
agenția A.D.N. Lucrările de con- ' 
strucție ale noului port aerian al 
Turciei au durat trei ani și ju
mătate. an

re un nou ■ 
informează . .iiil.v 
le de con- f •

LA MADRID continuă lucrările 1 
celui de-al IV-lea Congres al Con--in(,L‘ 
federației Sindicale a Comisiilor 
Muncitorești — cea mai mare cen- . 
trală sindicală din Spania — la 1 
care iau parte aproximativ 1 000J-L- 
de delegați. în raportul prezentat ' 
în cadrul primei zile a dezbateri- | 
lor. secretarul general al Confe
derației, Marcelino Camacho, a tre- i 
cut in revistă principalele evoluții, 
din viata economică și socială a ■ I 
Spaniei, arătînd că fenomenele de 
criză lovesc in primul rînd in in
teresele maselor muncitoare si con
duc, între altele, la o agravare a I 
inechităților sociale. In prezent; în | 
Spania există aproximativ trei ml— ■, I 
lioane de șomeri și circa opt mill-

I-
LA LUANDA a fost difuzat un <3 Ui 

comunicat al Conducerii Militare -4 
a Organizației Poporului din Afri-, I. ,, 
ca de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) în țo-r. • 
care se arată că. recent, luptătorii: ?„| 
Armatei Populare de Eliberare ă 
Namibiei au atacat o coloană de 70 
de autovehicule ale forțelor de o- 
cupație. In cursul luptei au fqst. 
uciși peste 100 de soldați ai regi 
mului rasist de la Pretoria.

oane de persoane care trăiesc în 
condiții de sărăcie.
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