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Kenneth David Kaunda, președintele Partidului Unit
al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

va face o vizită
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
ăl Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Romă-

oficială de prietenie in țara noastră
hia. Kenneth David Kaunda. pre
ședintele Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, președintele Repu
blicii Zambia, va efectua o vizită

oficială de prietenie in țara noastră 
in ultima parte a lunii noiembrie 
1937.
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ÎN ÎNȚlMPINAREA CONFERINȚA NAȚIONALE A PARTIDULUI
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe miniștrii apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia

PROBA A RĂSPUNDERII MUSTI, RHUTMRE
In activitatea din industrie, iar 

pe un plan mai larg in întreaga 
viață economico-socială, îndeplini
rea exemplară, fără nici un fel de 
derogare, fără nici un fel de ami- 
nare, a sarcinilor stabilite, a angaja
mentelor luate reprezintă acum una 
din problemele cardinale care con
diționează infăptuirea obiectivelor 
stabilite pentru acest an și pe în
tregul cincinal. In organizarea și 
conducerea întregii activități pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, or
ganele și organizațiile de partid, 
comuniștii din conducerea unităților 
industriale, a cen
tralelor și ministe
relor, toate organele 
de conducere colec
tivă trebuie să por
nească de la con
știința faptului că 
paralel cu organiza
rea exemplară a 
procesului de pro
ducție, a întregului 
sistem de aprovizio
nare tehnico-mate
rială, cu soluționa
rea tuturor proble
melor de ordin teh
nic și material, tre
buie să asigure pro
funda înțelegere de 
către fiecare om al 
muncii a îndatoririi 
de a depune toa
te eforturile, toa
tă priceperea pentru 
îndeplinirea fără 
nici un fel de abatere a tuturor o- 
biectivelor stabilite. Respectarea 
cuvîntului dat constituie, de altfel, 
dintotdeauna una din trăsăturile mo
rale definitorii ale comunistului, ale 
omului care vrea și știe că numai 
așa poate să stea cu fruntea sus 
în fața tovarășilor de muncă.’

Nu există eșalon al activității 
productive care să nu poarte o 
răspundere directă pentru îndeplini
rea prevederilor de nlasut Shmr, 
unele sint sarcinile conAțtțr ceT re
vin muncitorului sau rtraistrulțli și 
altele cele ale directorului de în
treprindere ori de. centrală; mi
nistrului dintr-un , anumit domeniu 
sau activistului de 'partid. Unele 
probleme se pot rezolva prin acțiu
nea unită a maiștrilor, a muncitori
lor, a oamenilor muncii dintr-o sec
ție sau atelier. Altele impun inter
venția factorilor de răspundere de 
la nivelul județelor, centralelor, mi
nisterelor, organelor centrale de 
planificare și aprovizionare. în con
dițiile actuale, cînd economia noas
tră se caracterizează printr-o mare 
complexitate, cînd s-a trecut la dez
voltarea de 
superioară, 
țeles faptul 
nivel optim 
ție și economice 
numai prin îndeplinirea

a obligațiilor pe care le are fiecare 
la locul lui de muncă, incepînd cu 
muncitorul, maistrul, șeful de secție 
sau atelier, directorul de întreprin
dere. pînă la ministru. Ordinea, dis
ciplina și răspunderea în desfășura
rea activității economice pornesc și 
se încheie de la modul în care își 
face datoria fiecare la postul lui, în 
raza lui de activitate. Tocmai a- 
ceasta trebuie să constituie mereu 
și mereu,' și cu deosebire în această 
perioadă, miezul activității politice, 
educative, organizatorice pe care sînt 
chemate să o desfășoare organele

partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
crearea condițiilor necesare înaintă
rii ferme spre comunism.

Scurta perioadă de timp care a 
mai rămas pină la încheierea anu
lui va trebui deci să reprezinte o 
perioadă de maximă mobilizare a 
forțelor umane, tehnice și materia
le, o perioadă de muncă intensă, 
bine organizată, astfel incit in fie
care întreprindere, in fiecare dome
niu și sector de activitate. în fie
care județ să se asigure recuperarea 
restanțelor acolo unde acestea exis-

Trebuie să se treacă, în toate sectoarele, la o activi
tate hotărîtă, cu toate forțele, cu spirit de răspundere, 
de disciplină, de ordine, fiecare în domeniul său, pentru 
a se realiza planul în cele mai bune condiții. Dispunem de 
tot ce este
sare, avem o clasă muncitoare puternică 
gerea că vom reuși să realizăm planul în bune condiții

necesar, avem forța necesară, cadrele nece 
și am convin

NICOLAE CEAUȘESCU

tip intensiv, calitativ 
trebuie foarte clar în
că desfășurarea la un 

a activității de produc- 
se poate asigura 

riguroasă

și organizațiile de partid, organele 
colective de conducere din întreprin
deri, centrale și ministere.

In condițiile în care s-au asigurat 
toate mijloacele materiale necesare 
realizării producției, tendințele de a 
justifica neajunsurile, indiferent din 
partea cui vin. trebuie ferm combă
tute, cu argumente, cu fapte de 
către organizațiile de partid, de 
către comuniști. Cu vin tul de ordine 

,Ui» fi^wye. unitate, la fiecare Ioc de 
reunea’ să fie : „Să ne mobilizăm 
și să demonstrăm cum putem face, 
nu cum nu putem face 1“

întreaga activitate productivă tre
buie astfel organizată incit planul 
să fie realizat ritmic. în fiecare zi, 
în fiecare decadă, în fiecare lună 
pentru a se putea asigura desfășu
rarea normală, fără întreruperi sau 
discontinuități a activității producti
ve, pentru a se putea înfăptui obiec
tivele de anvergură, strategice ale po
liticii economice a partidului. Așa 
cum a precizat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. 
al P.C.R. din luna octombrie, înde
plinirea în bune condiții a planului 
Pe acest an constituie o necesitate 
pentru realizarea obiectivului strate
gic general privind trecerea țării 
noastre Ia o nouă etapă de dezvol
tare — aceea de țară mediu dezvol
tată, pentru înfăptuirea Programului

tă și îndeplinirea integrală a tutu
ror sarcinilor de plan. Numai 
portînd realizările la proiectele 
bilite, numai comparind nivelul 
ducției fizice, al exportului, al 
ductivității muncii, al costurilor cu 
prevederile de plan se poate spune 
dacă intr-un colectiv muncitoresc, in
tr-un județ sau pe ansamblul unei 
ramuri se manifestă răspunderea și 
exigenta necesare pentru desfășurarea 
unei activități productive, eficiente, 
de înalt randament, in concordan
ță cu exigențele actualei etape de 
dezvoltare a economiei naționale. In 
acest, sens, pornind de la situația 
prezentată la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv 
P.C.R., de la concluziile 
din analiza făcută cu acest 
varășul Nicolae Ceaușescu 
activitatea unor ministere 
economice, a unor comitete județene 
de partid, care nu au acționat cu 
toată fermitatea și răspunderea pen
tru realizarea programelor de mă
suri stabilite în vederea lichidării 
lipsurilor ce s-au manifestat și pen
tru asigurarea tuturor condițiilor ne
cesare recuperării restanțelor și în
deplinirii în bune condiții a pla
nului.

In spiritul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului se 
impune așadar, acum mai mult ca

ra- 
sta- 
pro- 
pro-

al C.C. al 
desprinse 
prilej, to- 
a criticat 
și unități

DISCIPLINA DE PARTID
obligație de prim ordin

pentru fiecare comunist

oricînd, tocmai pentru că pînă Ia 
încheierea anului au rhai rămas prac
tic numai 35 de zile, ca toate ca
drele de conducere de partid și de 
stat din economie, de la muncitor 
la director de întreprindere și di
rector de centrală, iar de aici la 
ministru, să acționeze cu întreaga 
răspundere pentru îmbunătățirea ra
dicală a situației din economie, pen
tru îndeplinirea în cît mai bune con
diții a planului pe atest an și pre
gătirea temeinică a producției anu
lui viitor. Fără Îndoială, probleme
le realizării efective a producției se 

decid in ultima in
stanță la nivelul 

1 locurilor de muncă, 
în secț'ile și atelie
rele de fabricație. 
Ca atare. în fiecare 
unitate trebuie să 
se ia toate măsurile 
necesare pentru fo
losirea integrală a 
timpului de lucru și 
a mijloacelor tehni
ce din dotare, a tu
turor capacităților 
de producție, pen
tru întărirea ordinii 
și disciplinei, astfel 
incit sarcinile 
plan să poată fi 
deplinițe ritmic, 
de oră și zi de 
la fiecare loc 
muncă.

Este absolut nor
mal ca fiecărui 
strung, de pe1 exca- 

a cărbunelui

de 
în- 
oră
zi. 
de

muncitor de Ia 
vatorul de extracție 
ori de pe combina de abataj, de la 
furnal sau de pe linia de fabricație 
a calculatoarelor electronice să i se 
ceară să-și îndeplinească întru totul 
sarcinile, obligațiile ce-i revin, zi de 
zi și oră de oră, asigurindu-i-se tot
odată baza tehnico-materială, or
ganizarea fluxurilor de fabricație și 
tehnologiile necesare. îndrumare și 
asistență competentă din partea spe-: 
ciaiiștilor, a cadrelor de. conducere 
care qdordonypază Qroducția. Iată de 
ce' este necesar ca problemelb pro
ducției să fie. privite in toată com
plexitatea lor, ca un tot unitar, să 
nu se neglijeze nici un amănunt, să 
nu se treacă pe lingă unele neajun
suri. considerîndu-se, în mod 
cratic, că acestea privesc alt 
partiment de activitate.

Din analizele efectuate, 
dezbaterile care au avut loc cu pri
lejul recentelor adunări generale ale 
oamenilor muncii rezultă că multe 
probleme pot fi și trebuie soluțio
nate în întreprinderi, dar multe ne
cesită intervenția și sprijinul mai 
prompt din partea centralelor indus
triale și ministerelor, îndeosebi pen
tru îmbunătățirea aprovizionării, teh- 
nico-materiale și a întăririi ordinii 
în cooperarea dintre unitățile eco
nomice. După cum sublinia secre
tarul general al partidului la plenara 
C.C. al P.C.R., cea mai mare parte 
a problemelor din domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale sînt de
terminate de nerealizarea în diferite

biro- 
com-

din

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul su
prem al Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi 26 noiembrie, pe miniștrii apără
rii ai statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, care au luat 
parte la ședința de la București.

Au fost prezenți general de arma
tă Dobri Djurov, ministrul apărării 
populare al R.P. Bulgaria, general 
de armată Milan Vaclavik, ministrul 
apărării naționale al R.S. Cehoslo
vace, general de armată Heinz Kes
sler. ministrul apărării naționale al 
R.D. Germane,, general de armată 
Florian Siwicki, ministrul apărării 
naționale al R.P. Polone, general-co- 

, Ionel Ferenc Kărpăti, ministrul apă
rării ai R.P. Ufîgâre. general dfe'ar
mată Dimitri T. lazov, ministrul apă
rării a'l. U.R.S.S: **

. Au participat ipareșal al Uniunii 
Sovietice V. G. Kulikov, comandant- 
șef al Forțelor Armate Unite, ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia și general de armată A. I. 
Gribkov, șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
informat de către general-colonel 
Vasile Milea, ministrul apărării na
ționale, in legătură cu problemele 
dezbătute în cadrul ședinței Comite
tului miniștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, cu rezultatele la care s-a ajuns.

Luînd cuvîntul, general de armată 
Dimitri T. lazov, ministrul apărării 
al U.R.S.S., a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Guvernului Re
publicii Socialiste România, poporu
lui român, din partea tovarășului 
Mihail Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
precum și din partea secreta
rilor generali și a primilor-secre- 
tari ai partidelor comuniste 
și muncitorești din țările Trata-

șe- 
lu- 
ve-

u 1 
în 
de

Central al 
al Uniunii 

din partea

tului, un cald salut și cele mai bune 
urări de succes în construcția so
cialistă, în întărirea capacității de 
apărare a României. In același timp, 
vorbitorul a exprimat vii mulțumiri 
pentru primire. pentru condițiile 
asigurate desfășurării lucrărilor 
dinței, subliniind caracterul de 
cru, fructuos al schimbului de 
deri realizat cu acest prilej.

Mulțumind, tovarăș 
Nicolae Ceaușescu a transmis, 
numele său și al conducerii
partid, tovarășului Mihail Gorba
ciov. precum și secretarilor generali 
și primilor-secretari ai partidelor din 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia, conducerilor de partid și de 
stat, popoarelor țârilor respective, un 
salut călduros și cele mai bune 
urări de, succes in întreaga activi
tate de construcție socialistă. de 
bunăstare și pace.

In timpul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că întă
rirea capacității de apărare repre
zintă o problemă importantă, căreia 
trebuie să i se acorde și în viitor 
o atenție deosebită, in spiritul hotă
ririlor luate în cadrul Comitetului 
Politic Consultativ, al doctrinei mi
litare noi, al situației internațio
nale noi.

S-a subliniat că întărirea continuă 
a capacității de luptă, a nivelului 
politic al armatei trebuie să se 
realizeze în așa fel îneît să se asi
gure înfăptuirea programelor parti
delor din fiecare țară privind dez
voltarea economico-socială, construc
ția socialismului, ridicarea nivelului 
general de trai material și spiritual 
al popoarelor. Aceasta reprezintă 
problema fundamentală a întăririi 
capacității de apărare a statelor 
noastre, creșterea rolului, lor în via
ta internațională, afirmarea cu pu
tere a prestigiului socialismului în 
lume.

S-a apreciat că. tocmai pe baza 
dezvoltării puternice a forțelor de 
producție — a industriei, agricultu
rii. științei, culturii — se creează și 
cele mai bune condiții pentru intă-

rirea capacității de apărare, pentru 
ca armatele, la nevoie, să-și îndepli
nească misiunea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că, în prezent, poporul ro
mân este puternic angajat să înche
ie cu rezultate cît mai bune cel 
de-al doilea an al planului cincinal 
1986—1990 și să întîmpine Conferința 
Națională a partidului cu noi și im
portante succese in realizarea obiec-, 
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

în legătură cu menținerea și Întă
rirea capacității de luptă a armatei 
noastre, s-a arătat că aceasta se va 
face in limite raționale, armata fiind 
chemată să participe activ la reali
zarea programului de dezvoltare 
economico-socială a țării, de făurire 
a . soqiețății.socialiste. multilateral 
dezvoltate in România.'

Referindu-se la necesitatea redu
cerii cheltuielilor militare, tovarășul 
Nicolae C.eaușeș(m.,a> arătat că orice 
sporire a acestora va afecta dezvol
tarea economiilor naționale, nivelul 
de trai al popoarelor.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
apropiata semnare a acordului so- 
vieto-american privind eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și operativ-tactice din Europa și din 
Asia vâ reprezenta un moment de 
importanță istorică. Aceasta consti
tuie începutul unei etape noi, care 
trebuie să ducă la intensificarea efor
turilor tuturor popoarelor în lupta 
pentru înlăturarea armelor nucleare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
ciind că lucrările ședinței Comitetu
lui miniștrilor apărării s-au încheiat 
cu rezultate bune, a adresat partici- 
panților un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de colaborare în ca
drul Comandamentului militar al 
statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia în realizarea obiective
lor stabilite de comun acord.

La primire a participat tovarășul 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Respectarea strictă a disciplinei 
de partid reprezintă 
conduită obligatorie 
comuniștii, o regulă 
vieții de partid a cărei importanță 
decurge 
întăririi 
tuturor 
obiectiv 
partidului de forță politică con
ducătoare a întregii societăți, de 
centru vital al întregii națiuni în 
opera de construcție 
comunistă a 
permanentă 
ția internă 
inseparabile 
democratic, 
este liantul 
coeziunea de 
capacitatea sa de a uni intr-un sin
gur șuvoi revoluționar forțele în
tregului popor pentru înfăptuirea 
Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism.

încă de la înființarea sa, parti
dul nostru s-a afirmat ca un partid 
al disciplinei revoluționare. Aceas
tă trăsătură a constituit unul din 
izvoarele forței sale in grelele în
cercări din anii ilegalității și apoi 
in infăptuirea marilor transformări 
revoluționare, in lupta neconteni
tă pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, proces care a cerut 
întotdeauna un înalt grad de orga
nizare și de disciplină. In mod 
perseverent. începînd de la Con
gresul al IX-lea al partidului și 
apoi de 
parcursul 
Nicolae 
ideea că îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor mari ce revin partidului 
nostru impune întă'rirea neconteni
tă a disciplinei de partid, că dez
voltarea răspunderii, a spiritului de 
ordine și disciplină constituie o 
trăsătură esențială a stilului de 
muncă revoluționar, comunist. Așa
dar. este de datoria tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a tuturor membrilor partidului să 
înțeleagă că 
nei de partid 
rință a unui 
tuia, nu este
junctural, ci unul care se afirmă

o normă de 
pentru toți 
esențială a

imperios din necesitatea 
unității de 

comuniștilor, din procesul 
de creștere a rolului

acțiune a

socialistă și 
patriei. Acționind in 
legătură eu democra- 
de partid, ca laturi 

ale centralismului 
disciplina de partid 
puternic care asigură 
monolit a partidului,

mai multe ori pe 
anilor. tovarășul 

Ceaușescu a subliniat

respectarea discipli- 
nu constituie o ce- 
moment sau a al
un imperativ con-

în permanență, in toate 
luptei revoluționare, in 
sferele activității sociale. „Societa
tea noastră nu se poate construi 
fără disciplină, fără ordine, în toa
te sectoarele 1“ — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Legătura 
organică dintre socialism și disci
plină rezultă — atit prin logica 
gindirii, cît și prin practica vieții 
— din faptul că, spre deosebire de 
toate orînduirile anterioare, socia
lismul nu se dezvoltă de la sine, ci 
este rezultatul acțiunii conștiente, 
organizate și disciplinate, al unui 
efort uriaș, al unei ample desfășu
rări de forțe, a cărei strategie este 
orientată și condusă de partid. 
Democrația de partid, dezvoltarea 
democrației în general sînt strîns 
legate și trebuie concepute în in
terdependentă cu creșterea spiri
tului de răspundere al 
a ordinii și disciplinei.

Am putea spune că 
partidului sint o armată 
fășoară cea mai grandioasă bătă
lie : aceea a transformării revolu
ționare a societății, a făuririi, cu 
oamenii și pentru oameni a unei 
vieți noi, a unui viitor liber și fe
ricit. O asemenea armată și un a- 
semenea țel presupun și eroismul 
luptei, și disciplina organizării. In 
primul rind pentru cadrele cu 
funcții de răspundere ! In genere, 
comunistul, în mod deosebit cel că
ruia i s-a încredințat o muncă de 
conducere, de răspundere. își asu
mă obligația participării la luptă, 
își asumă în mod conștient disci
plina fermă, spiritul riguros de or
dine. „Respectarea disciplinei de 
partid, îndeplinirea necondiționată a 
liniei politice, a hotăririlor parti
dului, a tuturor îndatoririlor statu
tare — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — constituie o 
obligație de prim ordin pentru fie
care comunist, indiferent de func
ția pe care o are în partid".

Modul de comportare al comu
nistului, trăsăturile sale specifice, 
profilul său politico-ideologic, mo
ral, profesional sint sintetizate in 
„Statutul Partidului Comunist Ro
mân", in „Angajamentul solemn", 
în Codul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale

etapele 
toate

fiecăruia,

membrii 
care des-

eticii și echității socialiste. în mod 
firesc, ținind seama de faptul că 
partidului ii revine misiunea istori
că de a conduce întreaga operă de 
făurire a noii societăți, statutul și 
celelalte documente de partid pun 
accentul pe îndatoriri, printre care 
la loc de frunte se află respectarea 
strictă a disciplinei de partid, liber 
consimțită și obligatorie in egală 
măsură pentru toți membrii parti
dului, indiferent de funcțiile pe 
care le dețin, sinceritatea și cinstea 
față de partid, netolerarea minciu
nii și semnalarea imediată a nea
junsurilor, atitudinea fermă față 
de orice încercare de ascundere a 
adevărului și de dezinformare, lup
ta împotriva oricăror abateri de la 
normele vieții interne . de partid.

Aceste trăsături sint caracteris
tice imensei majorități a membrilor 
partidului nostru, al căror spirit de 
disciplină, simț de răspundere se- 
dezvoltă în procesul muncii, in via
ța de organizație, in lupta pentru 
aplicarea hotăririlor partidului, 
pentru depășirea greutăților din- 
tr-un domeniu sau altul, pentru 
asigurarea îndeplinirii sarcinilor 
economico-sociale, in primul rind a 
prevederilor de plan. Mai sînt insă, 
din păcate, membri și activiști de 
partid care se abat de la normele 
vieții de partid, ale disciplinei de 
partid, care privesc cu ușurință și 
ignoră sarcinile încredințate. Așa 
după cum s-a dat publicității, ple
nara Comitetului 
P.C.R. și plenara 
nicipal de partid 
atitudine hotărită 
cu tărie faptele săvîrșite de ___
membri ai comitetului județean de 
partid și ai comitetului municipal, 
care, în loc să acționeze cu răspun
dere comunistă pentru aplicarea în 
viață a hotăririlor adoptate de Co
mitetul Politic Executiv, privind 
mobilizarea largă a comuniștilor, 
a oamenilor^ muncii, pentru re
cuperarea răminerilor în urmă și 
îndeplinirea în bune condiții a sar
cinilor de plan în industrie, inves
tiții, la export, precum și pentru 
încheierea grabnică a tuturor lu
crărilor din agricultură, au dovedit

județean Dolj al 
Comitetului mu- 
Craiova au luat 
și au condamnat 

unii

(Continuare in pag. a 11-a)
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.Construcții noi în centrul municipiului Suceava
Foto : Eugen DICHISEANU

CULTURA
SI CREATIVITATEa

Constatarea că dru
mul mereu ascendent 
al istoriei a fost direct 
proporțional cu parti
ciparea tot mai activă 
și conștientă a oame
nilor la acest proces, 
cu îngustarea ma
nifestărilor spontane 
și dezorganizate și 
așezarea activității 
umane pe bazele unei 
cunoașteri din ce în 
ce mai extinse și 
aprofundate, cu în- 
mănuncherea efortului 
uman spre infăptuirea 
unor 
net și 
rate a 
zilele 
adevăr 
denței. 
primitiv. înspăimintat 
de forțele necunoscu
te ale naturii, rătăci
tor prin plasma tul
bure a superstițiilor și 
a credințelor lui naive 
în forțe transcenden
te. de care se simțea 
dependent la tot pasul, 
și pină la omul mo
dern, eliberat în tot 
mai mare măsură de 
spaime și neputințe 
și care, prin Francis 
Bacon, putea să spu
nă, orgolios, că „știin
ța este putere1’, dru
mul străbătut a fost 
nu numai lung și 
anevoios, dar și plin 
de grandoare și lumi
nă. A fost drumul 
civilizației și culturii, 
început — cu milenii 
in urmă — prin 
șlefuirea primelor pie
tre și continuat, apoi, 
prin mirifice con
strucții de valori ma
teriale și spirituale și 
care culminează, as
tăzi. cu pașii tot mai 
siguri făcuți în direc
ția cuceririi Cosmosu-

obiective mai 
limpede contu- 

devenit — în 
noastre — un 
cu puterea evi- 
De la omul

lui. Revoluția științi
fică și tehnică din 
zilele noastre repre
zintă mărturia cea 
mai pregnantă a ex
tensiunii și victoriei 
umane, a capacității 
sale creatoare.

Reflexia asupra a- 
cestor stări de lucruri 
este nu numai tulbu
rătoare, dar și plină 
de învățăminte. Ea 
vine să ateste — pen
tru a cita oară ? — 
faptul că existenta 
mană se definește, 
sențialmente. ca o 
xistență creatoare 
valori. Noi trăim
numai in natură (ceea 
ce e valabil pentru 
toate ființele vii), ci 
și intr-o „a doua na
tură". care este pro
prie omului și numai 
omului : lumea civili
zației și a culturii. în 
uzină sau laborator, 
mînuind manetele 
unei combine, așezați 
în fata mașinii de 
scris, parcurgind dis
tantele cu vehicule 
din ce în ce mai so
fisticate. în bibliotecă 
sau stînd așezați con
fortabil într-un foto
liu. sîntem înconju
rați. peste tot. de lu
mea creată de om. 
Peste tot ne întîlnim 
cu noi înșine prin in
termediul valorilor 
create de noi. Lumea 
în care trăim este o- 
glinda în apele căreia 
se scaldă propriul 
nostru chip.

Rezultă de aici, așa
dar. o concluzie cu 
semnificație esențială 
pentru existenta noas
tră : lumea naturii nu 
a dispărut si nici nu 
poate să dispară (alt
fel existenta umană 
ar fi ea însăși anean-

tizată). dar. pe te
meiul și în cadrul ei. 
lumea umană s-a ex
tins șl cristalizat în 
forme quasiinfinite. 
„Umanizarea" natu
rii, e în fapt, consecin
ța directă a 
zării tot mai 
te a ființei 
închegării și 
rii continue

culturali- 
accentua- 
umane, a 
dezvoltă- 
a culturii 

umane. Caracterul 
tisfăcător sau mai 
țin satisfăcător al 
mii in care trăim 
pinde de oameni, 
sintem responsabili și, 
eventual, culpabili de 
faptul că ceea ce ne 
înconjoară corespunde 
sau nu propriilor 
noastre exigențe. Stă 
in puterea noastră să 
schimbăm lumea, să o 
transformăm in așa 
fel incit să trăim mai 
bine, mai confortabil, 
mai frumos, mai echi
tabil și mai autentic 
uman.

Privite lucrurile din 
acest unghi de vedere, 
revoluțiile socialiste, 
intr-un mare număr 
de țări — ca o expre
sie legică obiectivă a 
unicei alternative de 
progres social și u- 
man — reprezintă, in
discutabil. un moment 
de răscruce in evolu
ția istorică a omenirii. 
Pentru prima oară în 
istorie, pe baza unei 
concepții științifice 
privind transformarea 
și organizarea vieții 
sociale. dezvoltarea 
mai mult sau mai pu
țin spontană a 
cietății lasă 
în tot mai

(Continuare în pag. 
a IV-a)
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DISCIPLINA DE PARTID
obligație de prim ordin

pentru fiecare comunist
(Urmare din pag. I)

o atitudine condamnabilă, cu totul 
lipsită de răspundere.

La ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. de la 
sfirșitul săptăminii trecute au fost 
criticate cu severitate unele lipsuri 
care caracterizează și activitatea 
Comitetului județean de partid 
Dolj, a biroului său privind apli
carea in viață a hotăririlor de 
partid și a legilor țării, înfăptuirea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului. în Ioc să 
treacă de îndată la organizarea ac
tivității pentru indeplinirea măsu
rilor stabilite de Comitetul 
Executiv, r in 
prompt. pe 
lor, 'fostul 
comitetului 
a organizat 
au participat un 
de partid și de 
care s-au sustras 
iresponsabil de 
rea îndatoririlor.

. „_______ Politic
loc să acționeze 

măsura așteptări- 
prim-secretar al 

județean de partid 
o vinătoare la care 

număr de cadre 
stat din județ, 
astfel în mod 
la indeplini- 
încălcind grav 

disciplina de partid. Plenara a 
criticat aspru activitatea lipsi
tă de răspundere a cadrelor 
respective și. ținind seama de gra
vitatea faptelor săvirșite. a hotărit 
destituirea celor in cauză .din. func
țiile incredințate și a cerut exclu
derea lor din rindurile partidului. 
Și această împrejurare arată că 
nici un comunist, indiferent de 
funcția pe care o deține, și cu atit 
mai mult cadrele de conducere nu 
se pot sustrage normelor discipli
nei de partid.

Desigur, disciplina de partid are

o sferă largă de cuprindere, trebuie 
înțeleasă, in primul rind de către 
cadrele cu funcții de răspundere, 
ca o conduită permanentă a vieții 
și muncii. Ea presupune ca în ac
tivitatea din industrie și agricul
tură. din celelalte domenii ale vie
ții economice și sociale comuniș
tii să se afirme ca oamenii 
cei mai conștiincioși și cei mai dis
ciplinați, care-și îndeplinesc exem
plar atribuțiile și sarcinile, dau 
dovadă de abnegație, spirit nova
tor,. creator in întreagă muncă, 
răspund prompt, la orice chemare, 
se manifestă activ in cadrul auto- 
conducerii muncitorești, al orga
nismelor acesteia, contribuie direct, 
eficient la dezbaterea și. mai' cu 
seamă, la soluționarea multiplelor 
probleme vizind indeplinirea pla
nului .la. producția fizică. îndeosebi 
la export, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, creș
terea productivității muncii, redu
cerea costurilor de producție prin 
gospodărirea judicioasă și econo
misirea materiilor prime, materia
lelor. combustibilului. energiei. 
Sarcinile de. plan sint Sarcini de 
partid. Disciplina de plan este, in 
fond, disciplină de partid. Speci
fic comportamentului comunistului 
este spirj.tul . revolution ar in acțiu
ne. preocuparea de a-și asuma sar
cinile cele mai grele și de a face 
in așa fel incit și cei in mijlocul 
cărora lucrează sâ-i urmeze exem
plul, dind in acest scop indrumă- 

. rile și tot sprijinul necesar, luind 
ațitudine intransigentă și promptă 
față de orice neajuns, indiferent 
cine este acela care l-ar provoca, 
manifestind spirit critic și autocri

tic, inițiativă și devotament în în
deplinirea îndatoririlor, un înalt 
grad de disciplină in întreaga sa 
activitate. „Este necesar — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — să 
acordăm o atenție mai mare dis
ciplinei de partid, creșterii răspun
derii comuniștilor, pornind de la 
considerentul că fiecare activist, 
fiecare membru al partidului are 
îndatorirea să facă totul pentru 
indeplinirea sarcinilor incredințate. 
Pină Ia urmă, activistul de partid, 
comunistul trebuie judecați nu după 
vorbe, ci după rezultatele muncii 
lor". Imensa majoritate a comuniș
tilor, a activiștilor partidului sînt 
pătrunși de convingerea că proble
mele noi. complexe, care se pun 
in fața noastră, cer un spirit nou 
de muncă, un puternic spirit de 
disciplină și de ordine, o mare 
răspundere Revoluționară pentru a 
asigura mersul ferm inainte in toa
te domeniile vieții, și în primul 
rind in producția materială, în 
industrie și agricultură.

Manifestare a spiritului revolu
ționar in acțiune, disciplina de 
partid, unică și indivizibilă, consti
tuie o obligație de prim ordin pen
tru fiecare comunist. Respectarea 
ei. a normelor vieții de partid se 
regăsește in eficiența muncii po- 
litico-organizatorice a organizați
ilor de partid, in realizările și în 
' otărirea de îmbunătățire a muncii 
din toate domeniile de activitate, 
pe scurt. în faptele, dăruirea și ab
negația cu care întregul partid și 
întregul popor îndeplinesc obiec
tivele actualei etape, intimpină 
Conferința Națională a partidului.

Două imagini grăitoare : Foto : S. Cristiannoul și vechiul centru al orașului Cimpina
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Un oraș cu fata spre
La Cimpina, țițeiul se extrage și 

se rafinează de peste un secol. A fost 
o vreme, decenii și decenii la rind. 
cind „aurul negru" se transforma in 
aur curat intrind în seifurile largi 
ale unor mari, companii cu sediul de
parte. peste hotare. Ce a rămas, 
pentru locuitorii acestei așezări, din 
acele vremi ? Citeva vile somptuoa
se așezate cu fața spre frumoasa 
vale a Prahovei și cu spatele la tir- 
gușorul cu case mărunte și dughene 
întunecoase rezervate celor care tru
deau din greu pentru a scoate țițeiul 
din adincuri. Cu toată marea bogă
ție din subsolul ei. cu toată hărnicia 
locuitorilor. Cimpina nu a pășit insă 
pragul adevăratei urbanizări, decit in 
ultimele două decenii.

O INDUSTRIE NOUA, PE TE
MELII MODERNE. In fața clădirii 
impunătoare a Casei culturii, știin
ței și tehnicii pentru tineret, 
eleganță și frumusețe ce atrag 
rația — o insolită apariție : o

licee, înriale a acestuia, de la două
1965, la cinci în prezent ; să adău
găm alte trei scoli generale noi, 4 in
ternate. laboratoare și ateliere școla
re model. Populația școlară a crescut 
de la 6 000 de elevi, în 1965, la 14 000 
astăzi.

NECONCORDANTA A FOST ÎN- LATURAtA. Ca și in alte părți, și 
aici destinul așezării s-a împletit 
strins cu cel al locuitorilor ei. 11 în
trebăm pe maistrul electrician Petre 
Barbălată dacă orașul de azi se poale 
compara, in vreun fel, cu cel de a-

pe măsura progresului întregii țări. 
Astfel, în 1980 au demarat lucrările 
ce au adus cele mai spectaculoase 
schimbări în fizionomia Cimpinei. 
Ce reprezintă acest centru ? Desigur, 
un mare număr de apartamente, 
bine concepute, confortabile. Dar și 
magazine elegante, reprezentative, 
noi unități prestatoare de servicii. In 
prezent, in oraș există 8 500 de apar
tamente. la care se adaugă un mare 
număr de case noi. 25 000 mp. spații 
comerciale. 8 000 mp destinați ser
viciilor pentru populație, prez-nte 
cu o gamă completă, instituții- medi-

viitorf

Negrești-Oaș
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RUGINOASA 
înfăptuiri gospodărești

înscrisă puternic in circuitul tu
ristic al țării și prin palatul Iui 
Alexandru Ioan Cuza, refăcut com
plet. comuna Ruginoasa din jude
țul Iași cunoaște profunde prefa
ceri innoitoare. Astfel, s-au con
struit mai multe blocuri noi de lo
cuințe. un stadion și o sală poliva
lentă. o casă pentru pionieri și 
șoimi ai patriei. S-au amenajat un 
popas turistic și un lac de agre
ment. Prin muncă patriotică s-au 
modernizat și asfaltat drumuri, s-au 
plantat numeroși pomi fructiferi. 
(Manole Corcaci).

BRĂILA : Matenale 
recuperate și refolosite
Prin acțiunile întreprinse pentru 

recuperarea și reintroducerea m 
circuitul productiv a unor însem
nate cantități de materiale, in ju
dețul Brăila planul la zi de colec
tare a materialelor refolosibile este 
indeplinit in proporție de 103.3 la 
sută. Importante plusuri, față 'ie 
planul perioadei, s-au inregistrat 
la oțel (9 496 tone) și aluminiu (63 
tone). Au fost, de asemenea, re
condiționate piese de schimb in va
loare de 576 milioane lei. Cu cel" 
mai bune rezultate in acțiunea de 
recuperare, recondiționarc și refo- 
losire a pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor se înscriu combinatul 
de fibre, celuloză și hirtie. intre
prinderea „Laminorul" și schela de 
producție petrolieră. (Candiano 
Priceputa).

dc-o 
admi- 
sondă. 

A rămas de pe vremuri, cind de jur- 
imprejur nu erau decit tufișuri și s-a 
trezit in mijlocul orașului. Impertur
babilă. ea continuă să producă. Nu 
cine știe ce : 3 tone in 24 d - ore. A 
fost păstrată in plin peisaj urban ca 
un simbol al tradițiilor petroliere 
ale acestor locuri, ca o emblemă a 
preluării și continuării acestor boga
te tradiții.

— Experiența acumulată in ex
tracția petrolului, in prelucrarea lui, 
in fabricarea de utilaje necesare a- 
cestor procese, ne spune tovarășul 
Victor Bercâroiu. vicepreședinte al 
consiliului popular orășenesc. au 
stat la baza dezvoltării industri’ i 
moderne a Cimpinei do azi. Pe lin
gă bătrina schelă de extracție, alături 
de rafinăria aproape centenară, dar 
mult întinerită, au apărat .și s-au 
dezvoltat unități care produc utilai 
petrolier, piese și agregate pentru a- 
cestea. S-au construit însă și uni
tăți de alt profil : întreprind.- 
rea de piese turnate, cea de reparații 
auto, o întreprindere de ciorapi. Di
namica producției industriale este 
elocventă : 2.7 miliarde lei in 1965, 
peste 8 miliarde lei în prezent. Circa 
46 Ia sută din produse sint desti
nate exportului.

Ieșirea din anonimatul tirgului „de 
provincie" și înscrierea fermă in cir
cuitul național do valori este mar
cată. printre altele, și de numărul 
marc de cadre cu pregătire superioa
ră ce activează in unitățile econo
mice. social-culturalc din oraș : pes
te o mie de ingineri și circa 409 do 
subingineri. peste 300 de economiști, 
mai mult do 500 de cadre didactice, 
250 de medici.

Cum ora și firesc, această indus
trie modernă, competitivă a Cimpinei 
cere muncitori cu o inaltă calificare 
la fiecare loc do muncă. De aceea, 
profilul unităților de invățămint din 
oraș este adaptat specificului acestei 
industrii. Să remarcăm, mai intii, 
sporirea considerabilă a bazei mate-

ANI DE BOGATE REALIZĂRI, 
ANI DE LARGĂ PARTICIPARE

LA GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR

cum două-trei decenii. Ride din toa
tă inima. „Cum să compari Cimpina 
modernă de azi cu cea de altădată? 
Este imposibil. In 1948, cind m-am 
înscris la energetică, școala nu avea 
sediu : învățam seara, in clasele pă
răsite de elevii unui- alt liceu; „in
ternatul" era in niște barăci. N-am 
locuit mai bine nici ca tinăr munci
tor. Stăteam trei băieți intr-o came
ră la o gazdă, „confort" pentru care 
plăteam o treime din salariu. Tot la 
gazdă am locuit și după ce m-am 
căsătorit și s-a născut primul copil, 
și tot in condiții grele, de care, nici 
nu vreau să-mi amintesc. Abia in 1965 
am primit un apartament de la stat, 
între timp, am făcut școala de maiș
tri. așa că viața noastră s-a schim
bat. Veniturile mi-au permis să-mi 
construiesc o casă proprie. încăpă
toare. frumoasă, cum nu visam, 
pe vremea barăcilor, că voi avea 
vreodată. Fiul meu este inginer 
electrotehnician. iar fiica mea. elevă 
în clasa a XlI-a, vrea să urmeze tra
diția familiei. Iar destinul meu este 
asemănător multor concetățeni".

Despre diferitele etape de dezvol
tare ale Cîmplnei ne-a vorbit o per
soană autorizată, arhitectul-șef al 
orașului, Paul Bărbulescu, el însuși 
localnic : „Pîiiă în 1965 s-au con
struit doar citeva blocuri de locuințe, 
pe străzile Lenin și Dofțanei. Adevă
rata înflorire începe în deceniul ’70. 
Se construiește masiv, apar cartiere 
noi — Milcovului. Democrației. Tu
dor Vladimirescu. La un moment dat 
periferiile erau mai arătoase decit 
centrul, cu clădirile lui vechi, ete- 
roclite, așa cum au fost încropite pe 
ruinele lăsate de bombardamentele 
ce au devastat orașul. Conducerea 
partidului și a statului a considerat 
că orașul nostru merită un centru

cale noi — un spital cu 440 de paturi, 
în centru, dotat pentru a face orice 
intervenție, in cele mai bune condi
ții, un alt spital de mai mici dimen
siuni, la Poiana Cimpina. alte 
ficii de interes public. O dată 
ridicarea de noi construcții s-a 
dernizat rețeaua stradală (din 
117 km de străzi peste 90 km
asfaltați), s-a introdus canalizarea, a 
fost dublat debitul alimentării cu 
apă potabilă, toate acestea fiind 
atribute ale unei urbanizări structu
rale.

edi- 
cu 

mo- 
cei 

sint

RESPONSABILITATEA CIVICA
SE MĂSOARĂ PRIN FAPTE. Fără 
îndoială, efortul material al statului

este hotărîtor. Dar locuitorii — buni 
gospodari, meseriași cu vocație, spe
cialiști în cele mai diferite domenii — 
simt nevoia să pună și ei umărul la 
tot ce se înfăptuiește. La consiliul 
popular orășenesc ni se spune că, 
anual, valoarea lucrărilor realizate 
prin munca obștească se ridică la 
60—70 de milioane lei.

Medicul Alexandru Toma, directo
rul spitalului, consideră acest edifi
ciu 
cut 
către

. tului.
lui, am primit un substanțial sprijin 
din partea unităților economice din 
oraș, ne spune interlocutorul. Sint 
specialiști de înaltă clasă care-și ofe
ră serviciile pentru a ne moderniza 
mijloacele de investigație și de in
tervenție. încă in acest an, vom 
computeriza întreaga formularistică 
a spitalului, eliberînd ore bune din 
timpul personalului medical pentru 
contactul direct cu pacienții".

Casa de cultură și știință a tine
retului a constituit, în diferitele eta
pe ale construcției, un bun „teren" 
pentru afirmarea profesională a mul
tor tineri meseriași. Florin Sîrbu, 
președintele asociației nr. 110. ne 
spune că locatarii au amenajat un 
parc, cu spații de joacă pentru copii, 
un teren de sport cu întrebuințări 
multiple. în altă parte a orașului, 
într-un loc numit „Fîntîna cu cireși", 
cetățenii au dat contur unui plăcut 
loc de agrement.

Sint sute de obiective de interes 
obștesc pentru a căror materializare 
cetățenii și-au dăruit timpul și pri
ceperea, conștienți de necesitatea de 
a contribui, fiecare după puterile 
sale, la inflorirea localității.

ca „un minunat dar" fă- 
populației acestei zone de 
conducerea partidului și sta- 
„în ce privește înzestrarea

Rodica ȘERBAN

Cîte unități, atîtea
telefon la 

„Sîrguin- 
municipiul 
Gheorghe : 
o informa- 
adrese sînt

tarife ?!
Dăm un 

cooperativa 
ța" din 
Sfîntu 
„Am dori 
tie : la ce
unitățile dv. de repa
rat încălțăminte ?“

— Nu vă putem 
spune, pentru că „tov" 
președinte este la o 
ședință, iar fără știrea 
lui nu avem voie să 
dăm nici o informa
ție (!).

După mai multe in
sistențe (de ce or fi 
fost necesare ?) ni se 
comunică totuși de că
tre un funcționar a- 
dresele 
cauză.
Ia drum cu o pereche 
de pantofi care pre
zentau mici defec
țiuni. Și surprizele au 
inceput : practic, la 
fiecare unitate ni s-au

unităților în 
Pornim, deci,

pretins alte sume — 
cu mari diferențe in
tre ele, deși se ceru
seră strict aceleași re
parații. Prima unita
te vizitată este cea 
din cartierul Simeria. 
Meseriașul învîrte 
dintr-o mină in alta 
pantofii cu pricina și 
răspunde scurt : 75 de 
lei !

Ne îndreptăm 
atelierul 
Ciucului, 
țămintea 
aceleiași, 
sumare, dar și acelo-. 
rași tarife... umflate. 
La o nouă unitate de 
pe bulevardul 23 Au
gust. unde domnește 
ordinea și personalul 
răspunde cu amabili
tate solicitărilor, ni se 
stabilește un tarif 
mai mic față de cele 
cerute la unitățile de

spre 
din strada 
unde incăl- 
este supusă 

examinări

mai sus : „48 de lei
plus 5 lei cusutul".

Am mal vizitat și 
alte unități de repa
rat încălțăminte. în 
total șase ...și am con
semnat șase tarife di
ferite. Pe ce bază sînt 
ele stabilite ? 
bunul plac al 
riașului 1 Căci 
una din unități 
văzut afișate „nomen
clatoarele" de lucrări.

Dar din moment ce 
conclucerea cooperati
vei*  consideră „secre
te" adresele unităților, 
ce să . ne mai mirăm 
că responsabilii lor 
aplică același regim... 
tarifelor ?

Cine, totuși, le va 
aplica un „tarif"... u- 
niform ?

După 
mese- 

în nici 
nu am

Constantin 
TIMARU

Se poate obține O pro
ducție de zece milioane de 
lei pe lună. intr-o secție 
care înregistrează lună de 
lună doar pierderi ? în li
nii mari — cu aceiași oa
meni și cu investiții prac
tic nule ? Și trecerea de la 
o stare la alta să dureze 
doar citeva săptămini.? La 
prima vedere (ba chiar la 
a doua...) răspunsul este 
„nu, nu se poate". Iată 
insă că o intimplare de la 
Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Bacău de
monstrează că se poate ! 
Secția „case prefabricate" 
ajunsese intr-un impas : 
lipsă de comenzi, lipsă de 
desfacere, cu tot ceea ce 
decurge de aici, inclusiv 
diminuarea retribuției. O 
situație care a stirnit nu
meroase și firești dezba
teri. inclusiv o adunare ge
nerală deschisă a organi
zației de partid, adunare 
consacrată discutării situa
ției, căutării de soluții. A 
fost o adunare-model — 
prin punerea deschisă a 
problemelor, prin spiritul 
analitic care a prezidat-o, 
prin multitudinea soluțiilor 
preconizate și. mai cu sea
mă. prin faptul că din dez
baterile aprinse a rezultat 
soluția de a renunța la 
profilul fabricației și tre
cerea la fabricarea de mo-, 
bilă tapisată, a cărei cerere 
la export, in aceeași pe
rioadă. creștea vertiginos.

— Soluția s-a născut in 
focul dezbaterilor 
mintește 
cretarul 
partid i 
Maistrul 
maistrul 
Dragomir 
Dumitru și Neculai 
stantin Mirvald, șeful sec
ției. Vasile Tirzian. ingine- 
rul-șef al combinatului. 
Georgeta Starea. Ion Pala- 
de — ca să-i amintesc doar 
pe cei mai pasionați susți
nători. ai ideii — au de
monstrat. concret, ce tre
buie făcut, au propus solu
ții. practic au revoluționat 
gindirea despre activitatea

iși a-
Ion Drăgulin, se- 

comitetului de 
al combinatului. 

Vasile Pascu, 
Ion Nanu, frații 

■ — GheOrghe,
con

secției. Peste citeva zile, 
ideile au fost aprobate și 
îmbogățite in consiliul oa
menilor muncii, care a și 
repartizat sarcinile concre
te. Vă rog să notați : 
35 de zile, totul eră

Cei mai activi in 
nea de traducere in 
a hotăririi adunării 
rale au fost tocmai cei care 
și-au adus contribuția cea 
mai prețioasă în dezbateri. 
A fost o ilustrare concretă 
a unuia dintre adevărurile

in 
gata ! 
acțiu- 
viață 
gene-

rii transporturilor interne. 
Printre cei care au susți
nut cu cea mai mare ar
doare ideea construirii u- 
nui monorai și au demon
strat avantajele soluției 
propuse s-au aflat și ing. 
Lenuța Lungescu și tehni
cianul Anton Dobre. Ca ur
mare și a intervențiilor 
lor in dezbateri, adunarea 
generală a adoptat hotări
rea construirii monoraiului. 
La 28 februarie, după opt
sprezece zile deci, el era

Iată cazul ajutorului 
maistru I.S. E un vorbitor 
de calitate — dar din a- 
ceastă calitate noi cu mare 
lucru nu ne alegem. Nu e 
dezbatere la care să nu ia 
cuvintul și tot ce spune el 
este, in linii mari, judicios. 
Adoptăm o hotărire; o sus
ține, 
cind.
nem 
tru„ 
nimic. Nu se simte legat, 
cum spuneam, de hotărirea

reia Alexandra Stoian. se
cretara comitetului de par
tid al întreprinderii, 
ședințele consiliului 
nilor muncii. „Nu 
nevoie de planuri 
care să se aștearnă 
ful !“. „Entuziasmul 
bun și frumos în
ca pentru transpunerea in 
fapte a unei hotăriri. In 
dezbateri, dacă nu e urmat 
și de muncă, rămîne un 
simplu „entuziasm de pa
radă" ; nu ne este de

pre- 
oame- 
avern 
peste 
pra- 
este 

mun-
argumentează... dar 

e vorba s-o transpu- 
in fapte. I.S. al nos- 
tace. Adică nu face

Entuziasmul de „paradă" 
nu îndeplinește planul

Despre participarea reală și mimarea participării 
în îndeplinirea hotăririlor organelor colective de conducere

fundamentale care stau la 
temelia sistemului demo
crației muncitorești revolu
ționare : cei ce muncesc 
dezbat, hotărăsc și înfăp
tuiesc — fiecăruia dintre 
-acești termeni ai triadei a- 
cordindu-i aceeași impor
tanță. Educați in spiritul 
participării, oamenii mun
cii. comuniștii nu despart 
cuvintul de faptă. Dezbat 
și hotărăsc, știind insă 
foarte bine că o hotărire 
este reală doar in măsura 
în care ea devine faptă. Și 
fac tot ceea ce depinde de 
ei pentru a duce propriile 
lor hotăriri pină la capăt.

Mii și zeci de mii de in- 
timplări, de situații pot fi 
invocate 
acestui 
Iată incă un exemplu, 
acesta grăitor; ce ni s-a re
levat la întreprinderea 
„Textila" Pitești. La 10 fe
bruarie. adunarea generală 
a oamenilor muncii a dez
bătut problema mecaniză-

pentru ilustrarea 
adevăr general, 

și

gata. Printre cei care au 
pus cel mai mult suflet, au 
ostenit cel mai mult pentru 
aplicarea in viață a hotă- 
ririi : Lenuța Lungescu și 
Anton Dobre.

Acum. în hala imensă a 
țesătoriei. sulurile, altăda
tă rostogolite cu eforturi 
pe jos, descriu prin aer 
curbe grațioase. O singură 
operatoare laitabloul de co
mandă execută, apăsind 
un buton, 
pină mai

— E un 
felul cum 
este dusă

' ține

pe 
de

de

munca grea
ieri.
exemplu clar
o hotărire bună 
pină la capăt —

să sublinieze Maria 
Bârlă. secretara comitetu
lui de partid de la țesăto- 
ria C. Viața ne arată însă 
că nu se intimplă întot
deauna așa. din păcate. Ne 
mai intilnim cu oameni 
pentru care vorbele sint 
una. iar faptele alta, oa
meni care nu se simt legați 
de cuvintul dat. de parcă 
nici nu ar fi fost al lor.

pe care a susținut-o, pen
tru care a votat. Cu alte 
cuvinte, de propria lui ho
tărire. în cele din urmă, ți 
pentru această atitudine a 
fost pus in discuția orga
nizației de bază din care 
face parte și sancționat. îl 
așteptăm acum — dar nu 
cu vorbe frumoase, ci cu 
fapte frumoase.

Aparent mai puțin noci
vă — iși continuă gindul 
Maria Bârlă — este însă 
atitudinea celor pasivi. 
Sint cei care stau cuminți 
in ședință, ridică mina, se 
declară de acord și... și pe 
urmă uită. Din 
lor. ședința cu pricina, 
și hotărirea adoptată 
șters cu desăvirșlre. i 
s-ar zice, aceștia nu 
bat. nu hotărăsc (sau , 
târăsc", cum vreți), nu în
făptuiesc...

— Am dus și ducem o 
luptă necruțătoare impo- 
triva formalismului, ori
unde ne-am intilni cu el —

memoria 
. ca 
s-au 
Cum 
dez
le

nici un folos, mai 
ne încurcă". Acestea 
extrase din practica 
cii de fiecare zi, 
„maxime" 
număr de 
de-a lungul 
sînt tot mai 
asigur .1

...Revenim
de prelucrare a _______
din Bacău. în urmă cu ci
teva zile, consiliul oameni
lor muncii a fost in situa
ția să sancționeze pe doi 
dintre membrii săi tocmai 
pentru neaplicarea decizii
lor organului de conducere 
colectivă. întimplarea a 
prilejuit o dezbatere cu re
verberații mai largi decit 
intimplarea in sine. îl în
trebăm pe președintele 
consiliului :

— Din experiența dum
neavoastră de muncă, tova
rășe Drăgulin, ce rezultă ? 
Ce se intimplă pe parcursul 
dintre „hotărire" și ..înfăp
tuire" cu unii oameni ? De

mult : 
ar fi. 
m un

ei teva 
un

ivite 
Ele

fiecare 
care rezumă 

situații 
timpului, 
rare, țin să vă

Ia Combinatul 
lemnului

ce ne mai intilnim și cu a- 
ceste situații ?

— Viața e complexă, 
există un șir de cauze, nu 
una singură. Iată, unul nu 
simte pe deplin răspunde
rea personală pentru înfăp
tuirea deciziei colective, 
are sentimentul că răspun
derea sa . se diminuează 
dacă este împărțită și cu 
alții. E vorba, in fond, de 
comoditate. Altul, pur și 
simplu, deși membru in
tr-un organism de condu
cere colectivă, simte doar 
o parte din răspundere : 
„Eu mă duc, ridic proble
ma, să facă ce vor ei !“... 
Dar uită, dintr-o insufici
entă conștiință. că in ei 
este cuprins și el sau. poa
te. chiar in primul rind el. 
Alte situații : sc la o hotă
rire privind ansamblul în
treprinderii, hotărire a cărei 
materializare presupune e- 
forturi din partea, tuturor 
secțiilor : numai că intr-o 
secție sau alta aceste efor
turi nu se fac, cu gindul 
că... le fac alții și în final 
va ieși bine. Inutil de sub
liniat ce păgubitoare este 
această mentalitate.

Exemple — pozitive și 
negative, din munca a două 
unități cu notabile rezulta
te in producție. colecti
ve muncitorești ce se min- 
dresc, pe bună dreptate, cu 
realizări prețioase. Exem
plele demonstrează, o dată 
mai mult, că sistemul de
mocrației noastre muncito
rești revoluționare funcțio
nează fără greș doar atunci 
cind între vorbă și faptă 
nu există nici cea mai 
mică fisură, atunci cind — 
așa cum se intimplă in co- 
vîrșitoarea majoritate a 
cazurilor — cei care dezbat 
și decid ostenesc in aceeași 
măsură 
viață a 
rire nu 
finitiv 
tradusă 
clar vot 
munca pentru 
ei.

în căutarea unui
Se spune : „Ce 

nu-ți place altuia 
face". Din păcate, sint 
unii locatari din blocu
rile de locuințe care 
ignoră această zica
lă și... țin cu tot dina
dinsul să facă fel de 
fel de șicane vecinilor.

Ștefan lvașcu, din 
București, strada Emil 
Bodharaș nr. 35, bl. OD 
6, sc. 4, ap. 120, a 
reclamat la I.C.R.A.L. 
și la consiliul popular 
de sector (6) pe loca
tara de la ap. 124 (de 
deasupra) care i-a 
inundat de mai multe 
ori apartamentul da
torită neglijențelor in 
folosirea instalației sa
nitare. După mai mul
te constatări și promi
siuni, I.C.R.A.L. șt 
consiliul popular l-au 
sfătuit pe reclamant să 
se adreseze comisiei 
de judecată. Ceea ce 
a și făcut. Dar hotă-

fie 
nu

rirea a rămas hotări
re, despăgubirile au 
rămas pe hirtie și... de 
plouat plouă și acum 
in apartament. Or, le
gea prevede clar ca 
sarcină pentru pro
prietar (în cazul de 
față I.C.R.A.L. Giu- 
lești) să oblige pe lo
catari să repare defec
țiunile care produc 
stricăciuni apartamen
telor.

...La fel. de luni de 
zile, Gheorghe Stancu 
de la ap. 135 din Calea 
Ciulești nr. 115. bl. 1, 
sectorul I. ii face zile 
fripte vecinului de la 
ap. 132. Datorită indi
ferenței față de defec
țiunile de la baia pro
priului apartament. Ca 
rezultat, in baia veci
nă, locatara Georgeta 
Cristea. nu poate intra 
decit cu umbrela, chiar 
dacă afară este cer

ac...
senin. Iar I.C.R.A.L.- 
ul de sector, care a 
fost sesizat de această 
situație, se face și el 
că... plouă.

Cu cîrpa și căldarea 
în mină stă, mereu, șt 
pensionarul Constan
tin Mihăilescu,' din 
Bd. Gh. Gheorghiu- 
Dej - nr. 91 A, ap. 11, 
in așteptarea interven
ției I.C.R.A.L. Cotro- 
ceni pentru a-l obliga 
pe locatarul de dea
supra să-și repare bal
conul pe care l-a de
teriorat și din cauza 
căruia apa ploilor i se 
infiltrează prin pe
rete.

...Chiar nu se poate 
găsi un ac de cojocul 
celor care degradează 
propriile apartamente, 
ca și pe cele ale veci
nilor ?

Dumitru MANOLE

Ecourile rubricii

I

la transpunerea in 
hotăririlor. O hotă- 
a fost adoptată de- 
decitdupă ce a fost 
in practică; cel mai 

pentru ea este 
înfăptuirea

Georqe-Radu 
CHIROVICI

„Dilema cu 
vopsea" este in
solubilă ? Este a~ 
proape anul de cind 
a apărut in ziarul nos
tru (nr. 13 774) nota 
„O dilemă cu vopsea", 
ce descria avatarurile 
unui cetățean pornit 
prin magazine in cău
tarea unei cutii de 
vopsea crem sau albă. 
In singurul magazin 
in care nu fusese tra
tat cu „mai. încercați", 
fusese imbiat, spre 
stupefacția sa, cu un 
bidon de vopsea de 25 
(douăzeci și cinci) de 
kilograme, astfel că 
avea „de ales" intre a 
aștepta incă 24 
cumpărători sau 
cumpăra singur

de 
a 

cit

să-i ajungă pentru 
toată strada ori tot 
blocul. Deși bizară, in- 
timplarea a apărut cu 
totul verosimilă Direc
ției comerciale meta- 
lo-chimice din M.C.I., 
care, intr-un răspuns 
trimis la vremea cu
venită. a ținut să pre
cizeze : „Situația rela
tată in articolul men
ționat 
totalitate realității și o 
intilnim pe întreg teri
toriul tării, 
producătorii 
cantități extrem 
mici de vopsea 
Culorile amintite) 
cutii de 1, 2, 3 și 5 
lograme și cantități 
foarte mari in bidoane 
de 25 de kilograme".

Zilele trecute am in-

corespunde in

deoarece 
livrează 

de 
(in 
in 

kl-

trat din nou în maga
zinul care vindea anul 
trecut vopsea la butoi 
(din Șoseaua tancului 
nr. 142) și intr-adevăr 
ceva „schimbări" se 
petrecuseră: responsa
bilul fusese mutat, iar 
raionul cu pricina des
ființat. Cit privește 
celelalte magazine 
care anul trecut nu 
aveau nici un fel de 
vopsea in culorile cău
tate. nici la. cutii mici 
și nici la cutii mari — 
nici o schimbare. Ne 
întrebăm : din același 
motiv ? Fie că da, fie 
că nu. este timpul ca 
și vopseaua in cauză, 
atit de solicitată de 
cetățeni, să-și găseas
că soluția adecvată.

Ion MARIN
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APUCA!

Sporirea producției
la datorie

randamentelor a fost influen- 
negativ de condițiile climatice 
vară, mai1 puțin favorabile. Dar, 
cum rezultă și dintr-o recentă

folia- 
deoa- 
le in- 

care este

Minerii

INVAȚA,

CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ-LA BAZA ACTIVITĂȚII 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA NOII REVOLUȚII AGRARE

Ipl gw

DAR SI
3

un autentic examen
al conștiinței muncitorești• • DEVA

Nu cu mult timp în urmă a avut 
Ioc adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii din cele șase 
întreprinderi ale Combinatului mi
nier Motru. Dezbaterile s-ău axat, 
în mod firesc, pe pregătirea produc
ției anului viitor, dar ele au avut 
drept bază de potnire analiza exi
gentă a activității desfășurate pînă 
acum, a măsurilor și acțiunilor ce 
trebuie întreprinse zi de zi pentru 
extragerea și livrarea către termo
centrală a unor cantități sporite de 
cărbune energetic. Aceasta cu atit 
mai' mult cu cit,' în ciuda unor efor
turi meritorii — pînă la această dată 
au fost extrase peste ' 11 milioane 
tone lignit — la Combinatul minier 
Motru s-au înregistrat mari restanțe, 
planul la producția de cărbune fiind 
îndeplinit. după 10 luni din anul 
1987, în proporție de numai 67.5 la 
sută. Cauzele acestei mari rămîneri 
în urmă ? De la bun început trebuie 
spus că la Combinatul minier Motru 
s-au acumulat în timp o serie de 
probleme nerezolvate : investiții
nefinalizate, capacități nepuse în 
funcțiune, deficit de forță de muncă 
și fluctuație mare de personal, inclu
siv a cadrelor de conducere, nume
roase aspecte de dezordine si indis
ciplină — multe datorate deficien
țelor proprii în organizarea și con- 

-—ducerea procesuhri- de producție-—— 
care toate Ia un loc au influențat 
negativ meșșul activității productive,.

în urma 
nivelul 
stabilit 
narea 
minerii 
furnizorii de utilaje, alți factori im
plicați să-și aducă o contribuție mai 
mare la sporirea producției de căr
bune a țării. ~ 
— așa cum s-a 
narea generală 
angajarea mai 
colectiv de mineri din subteran, din 
cariere și microcariere pentru ca pe
rioada premergătoare Conferinței 
Naționale a partidului si celei de-a , 
40-a aniversări a proclamării Repu
blicii să marcheze un adevărat revi
riment. iar în fiecare zi din lunile 
noiembrie și decembrie să se obțină 
producții cît mai mari de cărbune.

Cum acționează minerii de la Mo
tru și Jilț pentru înfăptuirea acestui 
deziderat ? în aceste zile, multe co
lective depun eforturi susținute pen
tru organizarea superioară a muncii 
și utilizarea cu eficiență sporită a 
forțelor tehnice și umane de care 
dispun. La mina Horăști, unitate 
care-și realizează ritmic sarcinile de 
plan, am discutat în detaliu despre 
muncă și cărbune, despre resortu
rile întrecerii minerești cu unul din
tre destoinicii ortaci din Valea Mo- 
trului, brigadierul Nicolae Ciortan, 
care, între altele, ne-a spus : „îm
preună cu membrii formației din aba
tajul 9/1 ne-am propus, cu cîtva timp 
în urmă, ca în oinstea Conferinței Na
ționale a partidului să realizăm o 
producție suplimentară de 10 000 tone 
cărbune. Nu am dispus de cele mai 
bune condiții de zăcămînt, dar am 
vrut să ne respectăm cuvintul dat. 
în acest răstimp am lucrat în două 
fronturi, am asigurat demontarea 
și montarea a două complexe de 
abataj. Am primit în brigadă mun
citori tineri, pe care i-am asimilat 
și pregătit ca muncitori de nădejde. 
Organizîndu-ne temeinic activitatea 
în abataj, am înregistrat lună de 
lună randamente superioare, astfel 
că pînă în prezent am extras peste 
plan 40 000 tone lignit și sîntem pre
gătiți să încheiem anul cu o produc
ție suplimentară de peste 50 000 tone 
cărbune de bună calitate."

Numeroase alte brigăzi de 
ție din,minele subterane de 
gotești, Tehomir, Leurda și 
Vest au făcut și fac dovada 
ției și răspunderii muncitorești, ac- 
ționînd fără preget în galerii și aba
taje pentru optimizarea fluxului de 
extracție și executarea la timp a tu
turor lucrărilor miniere care condi- 

' ționează bunul mers al producției. 
Rezultate meritorii au obținut și mi
nerii „de suprafață" din marea ca
rieră de lignit de lă Lupoaia. „Ne 
prezentăm la zi cu o cantitate supli
mentară de aproape 200 000 tone 
lignit — ne-a spus directorul uni
tății, ing. Ion Sbirnaure. Acest re-

zultat este cu deosebire meritul for
mațiilor conduse de brigadierii Con
stantin Oprița, Gheorghe Predescu 
și Constantin Bălă, care au reușit să 
folosească cu indici superiori excava
toarele cu rotor și, pe această bază, 
să realizeze volume mai mari de 
excavații. Sîntem angajați să menți
nem sporul obținut și să începem în 
bune condiții anul de producție 1988. 
Știm că potențialul tehnic de care 
dispunem nu este încă pe deplin va
lorificat, că se înregistrează încă 
multe întreruperi accidentale, că 
reviziile și intervențiile nu le efec
tuăm întotdeauna la timp și de cali
tate. în această perioadă . executăm 
reparația anuală la încă două exca
vatoare și un volum mare de lucrări 
pentru creșterea fiabilității circuite
lor transportoare și pregătirea carie
rei în vederea sezonului de iarnă — 
lucrări care vor conduce la 
unor producții mai mari 
luna decembrie."

Combinatul minier Motru 
te de bază a mineritului românesc, 
care are în structura sa 9 mine sub
terane, 4 cariere mari și mai multa 
puncte de lucru în microcariere — 
are însă mari datorii față de țară, 
restanțele ridieîndu-se la aproape 
5 milioane tone lignit. Aceasta im

obținerea 
încă din

— unita-

nări, ceea ce explică și nivelul scăzut 
al producției obținute. De aceea, deși' 
am intrat in sezonul rece, punem 
accent pe executarea unor lucrări 
tehnologice de anvergură, pe moder
nizarea circuitelor de benzi, in ve
derea optimizării fluxului de exca
vate și transport in condițiile speci
fice acestui sezon".

• Ing. Eugen Colibaba, directorul 
Exploatării miniere prin microcarie
re : „Mai bine de o treime din pla
nul de producție al combinatului 
este prevăzut a se realiza prin ex
tracția in microcariere. Nu ne-am 
îndeplinit această misiune, deoarece 
utilajele puse la dispoziție — exca
vatoare, buldozere, autobasculante — 
nu au fost asigurate la nivelul volu
mului de activitate stabilit. Princi
pala acțiune pe care o întreprindem, 
in această perioadă, .împreună cu în
treprinderea de transporturi și uti
laje de construcții Motru, se refe
ră la 
lizare 
peste 
avem 
inactive datorită lipsei acute a unor 
piese de schimb de primă necesitate. 
Urgența nr. 1 
rirea dotării și 
teriale pentru 
clasice."

Colectivul de oameni ai mun
cii de la mina Deva, ferm hotă
rît să întîmpine Conferința Na
țională a partidului cu rezulta
te cît mai bune în producție, 
raportează acum un succes deo
sebit : îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe acest an. 
Printr-o bună organizare a 
muncii în abatajele minelor 
Deva și Muncel. prin întrona
rea unui climat angajant 
muncă și a unui spirit de 
dine și disciplină, 
extras însemnate 
minereuri peste

țele pentru combaterea bolilor 
re le aplicăm în doze reduse, 
rece din experiențele pe ca_re 
treprindem cunoaștem 
efectul lor maxim".

Spre asemenea niveluri mari de 
producție trebuie să tindă fiecare 
unitate agricolă. Numai că adesea se 
afirmă că asemenea niveluri sint 
greu de atins. Adevărat, în județul 
Arad sint mai multe tipuri de sol, 
al căror potențial productiv diferă 
de la o zonă la alta. Ar fi de men
ționat în acest sens că 41 la sută din 
suprafața arabilă a județului este 
ocupată de terenuri podzolice, acide. 
Dar în fapt se constată decalaje în 
ce privește randamentele chiar între 
unități ale căror terenuri au apro
ximativ aceeași fertilitate. Ar fi de 
subliniat, in această ordine de idei, 
că unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Nădlac, vecin consi-

ridicarea coeficientului de uti- 
a parcului activ existent la 
85 la sută. Trebuie spus că

peste 500 de autobasculante

pentru noi este spo- 
asigurarea bazei ma- 
reparații la utilajele

de 
or- 
au 
de

minerii 
cantități 

prevederi. 
După cum se estimează, pînă la
sfîrșitul anului se va realiza o 
producție-marfă suplimentară 
în valoare de peste 30 milioane 
lei, în timp ce beneficiul reali
zat va fi de 21 milioane lei. 
(Sabin Cerbu).

SĂLAJ

.rarthlizăîțir'., e^etUMjite lat _ . 
fiecărei întreprinderi S-âtî 

măsuri ferme pentru elimi- 
acestor neajunsuri, astfel ca 
din această zonă, montorii,

iți unitățile 
Combinatului
minier Motru

s*
tso.t . ,cț

cu măsurile eviden-

Esențiale sint acum 
apreciat și in adu- 
— efortul propriu, 
puternică a fiecărui

produc- 
la Dra- 
Motru- 

abnega-

pune să se acționeze energic, în fie
care zi. în fiecare schimb de lucru 
în vederea impulsionării ritmului de 
extracție, astfel ca în perioada ur
mătoare să se obțină cantități mai 
mari de cărbune. Tocmai de aceea 
am solicitat opiniile unor specialiști 
cu privire la măsurile și acțiunile 
ce se întreprind în acest sens.

• Ing. Traian Popa, directorul în
treprinderii miniere Motru : „Am 
realizat unele progrese și ne apro
piem intr-o serie de mine de nivelul 
sarcinilor de plan., In ultima vrem» 
am intensificat lucrările de deschi
dere și pregătiri miniere, asigurind 
noi fronturi cu rezervă activă. Prin 
îmbunătățirea instalațiilor hidraulice 
de la complexele mecanizate și com
binele de înaintare reușim să reali
zăm tăieri pe înălțimi mai mari șl 
viteze sporite de săpare in galerii. 
Așteptăm însă ca unitățile furnizoare 
să ne asigure piese de schimb de ca
litate mai bună, iar Întreprinderea 
de utilaj minier din Filipeștii de 
Pădure să ne livreze numărul sta
bilit de instalații hidraulice și elec
trice, precum și 
nizate de abataj 
bune condiții 
viitor".

9 Ing. Ga vrii ____  .
Întreprinderii miniere Dragotești : 
„Restanțele pe care le înregistrăm 
se datoresc cu deosebire neadaptării 
tehnologiilor la specificul fronturilor 
de lucru, întârzierilor inregistrate in 
punerea in funcțiune a noilor aba
taje. precum și condițiilor geologo- 
miniere mai grele din unele straturi. 
Fiind o zonă minieră mai nouă, ne 
confruntăm cu lipsa forței de muncă. 
In scurt timp vom monta, la Mătă- 
sari și Dragotești, două complexe de 
abataj cu productivitate mare, care 
vor asigura fiecare producții zilnice 
de peste 1000 tone lignit. Acționăm 
de asemenea pentru mai buna desfă
șurare a lucrărilor de pregătire și 
pentru mărirea liniei de front la 
unele abataje, ceea ce ne va permite 
ridicarea producției la nivelul sarci
nilor prevăzute."

• Ing. Ion Stamatoiu, directorul 
Întreprinderii miniere Jilț : „Practic, 
cele două cariere ale unității noas
tre. Jilț-Sud și Jilț-Nord, în care 
sint amplasate 10 excavatoare cu 
rotor, se află in lucrări de deschi
dere. Problema prioritară pentru noi 
o constituie creșterea indicilor in
tensivi și extensivi de folosire a uti
lajelor, în vederea realizării volume
lor de descopertă stabilite. In peri
oada care a trecut din acest an s-au 
înregistrat multe defecțiuni și stag-

10 complexe meca- 
pentru a demara in 
producția anului

r.vîi*  consens
țiate.' conducerea combinatului ac
ționează stăruitor pentru finali
zarea unor impoftante capacități — 
liniile de haldă de la Roșiuța și 
Jilț, mașina de haldat cu braț de 
170 metri de la Lupoaia — pentru 
deschiderea a noi perimetre minie
re, în general pentru asigurarea 
condițiilor tehnice și organizatorice 
la nivelul sarcinilor tot mai mari 
ce revin minerilor din Motru. Este 
de reținut acțiunea declanșată încă 
din această toamnă, cu sprijinul 
comitetului județean de partid, de 
recrutare a unui număr de peste 
5 000 muncitori din toate zonele ță
rii, cărora li se asigură condiții co
respunzătoare de muncă și viață, 
de instruire și pregătire profesio
nală, astfel incit să se integreze de 
la început cu bune rezultate în ac
tivitatea minieră. Efectul acestor 
măsuri se va vedea fără îndoială 
în perioada următoare. Important 
este ca încă de pe acum, prin 
efortul conjugat al organizațiilor 
de partid și factorilor de conduce
re, al comuniștilor din fiecare mină 
și ■ carieră, al tuturor oamenilor 
muncii, să fie grabnic eliminate 
neajunsurile existente, să fie pusă 
în valoare capacitatea fiecărui co
lectiv de mineri, pentru ca din 
bazinul carbonifer Motru-Jilț să se 
extragă zilnic 50 000—60 000 tone 
lignit, așa cum s-a hotărît în re
centul forum democratic al oame
nilor muncii.

Reducerea la maximum posi
bil a consumului de energie e- 
lectrică pe tona de cărbune ex
tras este deviza sub care se 
desfășoară procesul de produc
ție și la întreprinderea minieră 

■' „Sălajul" Sărmășag. Urmare a 
măsurilor și acțiunilor intre- 

' prinSe pe linia încadrării Stric
te. in. normele de consum apro
bate și' a economisirii severe a 
energiei electrice, de la începu
tul anului și pînă în prezent au 
fost economisiți 493 000 kWh e- 
nergie electrică. în aceste con
diții minerii sălăjeni au extras 
14 500 tone cărbune net peste 
prevederi.

— Ce măsuri întreprindeți în 
continuare pentru a vă încadra 
și în perioada de iarnă in nor
mele de consum și pentru a e- 
conomisi energia electrică ?

— Am să nominalizez doar 
cîteva din cele mai importante 
măsuri pe care le-am inițiat si 
le întreprindem — ne spune Ni
colae Colțan. director adjunct 
al întreprinderii. Ele se referă 
Ia inventarierea tuturor utilaje
lor care se pot decupla în pe
rioada vîrfului de sarcină, re
ducerea mersului în gol al uti
lajelor prin automatizarea por
nirii lor. prograrparea activității 
din atelierele de reparații si în
treținere numai în schimburile 
I si III, reducerea iluminatului 
la strictul necesar. Toate aces
tea vor contribui la reducerea 
consumului de energie cu cel 
puțin 30 la sută. (Eugen Teglaș).

în acest an, unitățile agricole din 
județul Arad au realizat, pe ansam
blu, o producție medie de griu de 
5 016 kg, iar la orz de 4 956 kg. De 
asemenea, pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb, însumînd 76 000 
hectare, s-a obținut o recoltă me
die de 10 620 kg. Se poate spune că
sint producții corespunzătoare, dacă 
ținem seama că in unele zone nive
lul * - - - -
țat 
din 
așa 
analiză efectuată de comitetul jude
țean de partid, alături de unitățile 
fruntașe sînt altele care, în mod cu 
totul nejustificat, înregistrează pro
ducții slabe, ceea ce evidențiază lip
suri în organizarea muncii și apli
carea tehnologiilor. Aceasta pune din 
nou, cu tot mai multă stringență, 
necesitatea cunoașterii, însușirii și 
generalizării experienței înaintate, 
ca o condiție de cea mai mare în
semnătate pentru sporirea în an
samblu a producției agricole de care 
depinde înfăptuirea noii revoluții 
agrare. Cum acționează în această 
direcție organele și organizațiile de 
partid, organele agricole și conduce
rile unităților agricole 
Arad ?

Din datele prezentate 
zultă că în județ există 
tăți agricole în care cadrele de con
ducere, specialiștii, mecanizatorii și 
cooperatorii au cîștigat o experiență 
bună în cultivarea pămîntului sau 
îngrășarea animalelor, cea mai bună 
dovadă constituind-o producțiile 
mari realizate. Și în acest an, pe loc 
fruntaș se situează unitățile din con
siliul agroindustrial Pecica. La cul
tura griului, C.A.P. „Ogorul" a ob
ținut 8 812 kg; C.A.P. „Steagul Roșu" 
— 8 179 kg; „Avîntul" — 8 255 kg; 
C.A.P. „Timpuri Noi" — 8 093 kg ; 
C.A.P. Turnu — 8 067 kg ; C.A.P. 
Semlac — 7 948 kg. Recolte mari au 
fost realizate și la porumb, pe pri
mele locuri situîndu-se cooperati
vele agricole „Ogorul" și „Avîntul", 
care au depășit 20 000 kg la hectar.

Așadar, experiență bună există. în 
ce constă ea ? Pentru a da răspuns 
la această întrebare ne-am oprit mai 
mult la rezultatele și metodele de 
muncă practicate la C.A.P. „Timpuri 
Noi" "din Pecica. unitate eareabi.i 
în ultimii doi ani a depășit pragul 
celor 8 000 kg griu la hectar. „Cer care au fost ____ __
anume factori au determinat reali- desecare însumează 2 850 hectare și 

” ‘ ' vor fi finalizate pe alte 2 000 hec
tare, îneît excesul de apă nu va mai 
constitui o problemă. De asemenea, 
pe terenurile podzolice din zona de 
deal, concomitent cu lucrările de 
combatere a eroziunii solului se a- 
plică cantități mari de amendamen
te și îngrășăminte naturale. Numai 
în acest an au fost administrate a- 
mendamente pe 15 200 
îngrășăminte 
hectare.

Elementul 
însă oamenii, 
adapta tehnologiile la condițiile lo
cale, de a asigura efectuarea lucră
rilor la un înalt nivel calitativ, așa 
cum se procedează în unitățile agri
cole fruntașe. Iată de ce comitetul 
județean de partid acționează prin 
diferite forme ale muncii politico- 
educative în vederea creșterii răs-

din județul

mai sus re- 
destule uni-

Față în față 
nivelul 

agricole 
unități

producțiilor 
ale cîtorva 

din județul 
Arad

liulul Pdcica, au realizat recolte de 
grîu la hectar mai mici decit cele 
din consiliul agroindustrial Pecica, 
după cum urmează : cu 2 962 kg la 
C.A.P. Șeițin, 1 976 kg la C.A.P. „Vic
toria", 1 31'4 kg la C.A.P. „Mureșul", 
978 kg la Peregu Mare. Diferențele 
sînt însă mult mai mari la culturile 
prășitoarei

Desigur, la baza sporirii producții
lor agricole stă, în primul rînd, asi
gurarea condițiilor materiale și eva
luarea realistă a posibilităților și 
factorilor de producție. în această 
privință, în județul Arad se desfă
șoară ample lucrări hidroameliorati- 
ve — desecări în zonele de șes și 
combaterea eroziunii la deal — ast
fel îneît potențialul productiv al so
luluișâ pofitâ fi pus pe deplin , în 
valoare. De «templu, în consiliul 
agroindustriăl Nădlac suprafețele pe 

t efectuate lucrări de

BORZEȘTI : Utilaje
Constructorii de utilaje tehnolo

gice pentru industria chimică și 
petrochimică din Borzești întîm- 
pină Conferința Națională a parti
dului cu noi și semnificative fapte 
de muncă. Do la începutul anului, 
ei au livrat in plus beneficiarilor 
din țară și partenerilor de peste 
hotare circa 700 tone de utilaje. 
Este vorba, între altele, de liche- 
fiatoare de clor, schimbătoare de 
căldură, răcitoare. condensatoare si 
altele. Referindu-se la caracteristi
cile tehnico-functionale ale aces
tora. inginerul Constantin Uzum. 
directorul întreprinderii, aprecia că 
sint utilaje de mare complexitate

Dumitru PRUNA 
corespondenți „Scînteii

Baican, directorul

de înaltă tehnicitate

zarea acestui salt, tovarășe ingirtet 
Cornel Bornemisa ?“. Drept răspuns, 
președintele cooperativei ne prezintă 
cîteva din elementele tehnologice 
care au asigurat ca C.A.P. „Timpuri 
Noi" să obțină în acest an o recoltă 
de 8 093 kg grîu la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată de 600 hectare, 
un nivel asemănător — 8 098 kg la 
hectar — fiind atins și în 1986. Am 
reținut doar acele elemente ale teh
nologiei pe care președintele coope
rativei le consideră a fi rodul ob
servațiilor proprii, concluzii deosebit 
de utile la care s-a ajuns ca urmare 
a îndemnului lăuntric de a cerceta. 
„Eu consider că griului îi trebuie un 
„așternut" de foarte bună calitate, în- 
țelegind prin aceasta, un pămînt bine 
mărunțit și nivelat. Pentru a stabili 
cele mai potrivite soiuri în condiții
le unității noastre, ținem permanent 
legătura cu stațiunea experimentală 
Lovrin, de unde ne și procurăm se
mințe din categoriile biologice su
perioare. înainte însă de a introduce 
în cultură noile soiuri le studiem pe 
loturile noastre experimentale, ob
servăm cum se comportă și ne fi
xăm asupra celor care dau producții 
maxime, cele care sînt rezistente la 
boli și dăunători. în acest fel, am 
eliminat soiurile care s-au dovedit 
a fi puțin rezistente la boli, chiar 
dacă aveau însușiri productive ridi
cate. Nu dăm multe îngrășăminte — 
500—600 kg substanță brută la hec
tar — dar le distribuim foarte uni
form. La fel, erbicidele și substan-

organice
hectare, iar
— pe 45 233

IIhotărî tor
capacitatea

constituie 
lor de a

punderii oamenilor muncii din agri
cultură în ce privește cunoașterea și 
aplicarea cuceririlor științei și a ex
perienței înaintate. Tocmai ținin- 
du-se seama de această cerință, în 
cadrul dezbaterilor metodologice or
ganizate la nivelul județului cu lec
torii care predau la învățămintul 
agrozootehnic de masă s-a insistat 
foarte mult asupra a ceea ce au fă
cut fruntașii în ce privește realiza
rea de producții mari. De exemplu, 
la cercul pentru cultura cerealelor, 
plantelor tehnice și a plantelor fura
jere au fost prezentate de către ca
drele de conducere și specialiștii din 
unitățile fruntașe măsurile care au 
asigurat obținerea de producții mari: 
C.A.P. „Timpuri Noi" — 8 093 kg 
grîu; C.A.P. „Ogorul" — 21560 kg 
porumb; C.A.P. Aradul Nou — 8 540 
kg orz ; C.A.P. Sîntana — 3 600 kg 
soia; C.A.P. Comlăuș — 40 000 kg 
sfeclă de zahăr. în intervențiile lor, 
mulți specialiști s-au referit direct 
la experiența supusă dezbaterii, so- 
licitînd amănunte asupra unui as
pect sau altul, ceea ce demonstrea
ză că ei sint dornici să cunoască 
acele elemente ale tehnologiilor care 
să-i ajute să obțină și în unitățile 
din care fac parte producții mari. 
Tot în scopul cunoașterii a ceea ce 
este nou în județ se organizează 
periodic schimburi de experiență și 
demonstrații practice. La indicația 
comitetului județean de partid au 
fost găsite forme de sensibilizare a 
oamenilor față de nou, ceea ce i-a 
determinat să aplice tehnologiile 
care în condițiile locale dau cele mai 
mari producții. Asemenea schimburi 
de experiență s-au organizat Ia 
C.A.P. Comlăuș, unitate care reali
zează recolte mari de sfeclă de za
hăr, Ia cooperativa agricolă „Ogorul" 
din Pecica — în problema tehnolo
giei cerealelor, în perimetrul etalon 
de la Dieci, unde s-au efectuat lu
crări de combatere a eroziunii solu
lui, la care se adaugă numeroasele 
vizite de documentare la cele trei 
stațiuni de cercetări din domeniul 
agriculturiiArad — legumicultura, 
Lipova — pomicultură și Miniș — 
viticultură.

Concomitent cu îmbunătățirea con
ținutului schimburilor de experiență 
se urmărește creșterea răspunderii ‘ 
șpșdajișWMț peiflrp generalizarea în 
producție a ceea ce s-a dovedit bun 

<ț.t«i<aceasta pentru •« preintîmpina 
afirmații de genul : „noi nu avem

'■I condiții să aplicăm efeeastă experien- i 
ță“. Afirmație de cele mai multe ori 
neîntemeiată, deoarece trebuie luat 
miezul experienței bune, care să fie 
implantat în condițiile din unitatea 
agricolă. Desigur, aceasta cere mun
că, uneori eforturi suplimentare, ru
perea de ceea ce este învechit, întro
narea unui stil de muncă nou, care 
să ducă la înlăturarea blazării celor 
care spun că nu se poate.

Există reale posibilități ca prin 
cunoașterea, însușirea și generaliza
rea experienței înaintate, în județul 
Arad să fie obținute rezultate mai 
bune în sporirea producției vegetale 
și zootehnice. Pentru realizarea aces
tui obiectiv nici un efort nu este 
prea mare.

Ioan HERTEG

GALAȚI : Noi apartamente
în acest an, în județul Galați au 

fost date în folosință 2 852 aparta
mente în Municipiile Galați și Te
cuci, precum și în comunele Fir- 
țănești, Umbrărești, Berești-Meria. 
De remarcat că în anii socialismu
lui în județ s-au construit peste 
91 000 apartamente, din care 80 000 
din anul 1965 și pînă acum. Cea 
mai mare pondere o deține muni

cipiul Galați, unde în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" s-au ridicat 
modernele cartiere muncitorești 
„Țiglina", „Dunărea", „Aeroport", 
„Mazepa", „Siderurgiștilor" și alte
le. în prezent, în localitățile rurale 
ale județului se află în execuție 
peste 300 apartamente pentru spe
cialiștii acestora. (Dan Plăeșu).

îndeplinirea in cele mai bune condiții a pianului
PROBĂ A RĂSPDNBERII MUNCITOREȘTI. REVOLUȚIONARE

nează nemijlocit realizarea sarcinilor 
de plan și, de aceea, trebuie 
vină o datorie de conștiință 
cărui muncitor și specialist.

Bunul mers al producției, 
tuirea programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei impun o an
gajare deplină, o maximă răspunde
re din partea fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii. Sigur, sarci
nile care trebuie îndeplinite în 
această perioadă nu sînt nici simple 
și nici ușoare. Dar tocmai de aceea 
se impune o maximă mobilizare a 
forțelor, manifestarea unui spirit de 
înaltă răspundere și exigență în 
toate domeniile de activitate, astfel 
îneît în cinstea Conferinței Na
ționale a partidului și a celei de a 
40-a aniversări a Republicii să se 
obțină rezultate cît mai bune în pro
ducție, în îndeplinirea tuturor sarci
nilor de plan.

(Urmare din pag. I)

și tehnicitate, cu o productivitate 
sporită, destinate atît noilor inves
tiții, cit și lucrărilor de reparații 
și revizii. Printre realizatorii aces
tor noi mașini și utilaje se numără 
muncitorii specialiști Gheorghe 
Pruteanu, Nicolae Stirbăț. Constan
tin Popa, maiștrii Constantin Man
ta și Nicolae Mihalea, subinginerul 
Petre Grecu, inginerul Gheorghe 
Ilie și alții. La această dată, se 
află în stadiu final de execuție și 
vor fi livrate pînă la finele lumi 
noiembrie beneficiarilor din Timi
șoara. Hunedoara și Pitești noi 
mașini si utilaie de înaltă tehni
citate. (Gheorghe Baltă).

întreprinderea „Automatica" din Capitală. în secția a IV-a — echipare elec
trică, se lucrează la un nou panou de comandă pentru hidrocentrale.

Foto : E. Dicfriseanu

sectoare a producției în industria 
orizontală, dar mai cu seamă in me
talurgie și chimie, care aveau dato
ria să asigure produsele necesare 
pentru celelalte sectoare. La aces
tea s-au adăugat apoi neajunsurile 
manifestate în domeniul energetic, 
rămînerile în urmă înregistrate în 
punerea în funcțiune a unor noi ca
pacități pe producția cărora se 
conta.

Organele și organizațiile de partid, 
organele de conducere colectivă să 
se preocupe cu mai multă răspun
dere de îmbunătățirea radicală a sti
lului de muncă al unor cadre de 
conducere și specialiști, să-i determi
ne să se debaraseze cu hotărîre de 
atitudinea birocratică dc a fi simpli 
înregistratori ai neajunsurilor sau 
greutăților din activitatea unităților 
pc care Ic coordonează și să acțio
neze cu competență și deplină răs
pundere, în consens cu sarcinile care 
li s-au încredințat și cu funcțiile ce 
le dețin, pentru rezolvarea operativă 
a problemelor respective. învestitu
ra de încredere pe care fiecare ca
dru de conducere a primit-o din 
partea colectivului din care face 
parte trebuie să fie onorată prin 
fapte, prin muncă de înaltă compe
tență și răspundere.

Totodată, pentru bunul mers al 
producției, pentru buna aproviziona
re a întreprinderilor, dar și pentru 
creșterea eficienței economice este 
absolut necesar să se respecte cu 
strictețe normele de consum. Tre
buie înțeles că la fundamentarea 
materială a planului s-au avut în 
vedere anumite norme de consum, 
științific determinate în funcție de 
tehnologiile aplicate, de moderniză-

rile prevăzute să se facă în acest an. 
Or, așa cum a precizat secretarul 
general al partidului. în diferite 
sectoare de activitate, in diferite în
treprinderi normele de consum sta
bilite nu numai că nu au fost res
pectate, dar se înregistrează chiar 
consumuri mai mari decit anul tre
cut. In aceste condiții este de la 
sine înțeles că orice depășire a con
sumurilor normate într-un anumit 
sector, într-o anumită unitate a di
minuat resursele destinate altor uni
tăți, a determinat neajunsuri în lanț 
în aprovizionarea tehnico-materială. 
Gospodărirea cu maximă răspunde
re a resurselor materiale, folosirea 
lor rațională, chiar cu zgircenie, li
chidarea grabnică a stocurilor supra- 
normative și introducerea materia
lelor și produselor respective in cir
cuitul productiv constituie probleme 
a căror soluționare optimă condițio-

să dc- 
a fie-

înfăp'

t - ,

REGHIN : Realizări ale forestierilor
Lucrătorii din cadrul I.F.E.T. 

Mureș-Reghin — una din cele mai 
mari unități de acest profil din 
țară — obțin succese deosebite în 
întrecerea socialistă ce se desfășoa
ră în întîmpinarea Conferinței Na
ționale a partidului. Astfel, situind 
în centrul întregii lor activități în
deplinirea exemplară a planului la 
export, forestierii de aici rapor
tează că. prin modernizarea ritmi
că a tehnologiilor de exploatare si 
prelucrare , a masei lemnoase și

onorarea promptă a contractelor 
încheiate cu partenerii externi, au 
îndeplinit înainte de termen planul 
la export pe întregul an 1987. De 
remarcat că avansul de timp cîș
tigat a creat condiții ca acest des
toinic colectiv muncitoresc să re
alizeze și să livreze. în perioada 
care a mai rămaș din acest an. în 
plus față de sarcinile de plan, pe 
adresa partenerilor externi, produ
se forestiere în valoare de 10 mi
lioane lei. (Gheorghe Giurgiu).
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Cu ani în urmă, dar nu prea mulți, 
pentru că nu alcătuiesc laolaltă nici 
două decenii. întreaga viață econo
mică. a orașului Găești, din județul 
Dîmbovița, se concentra in jurul no
dului de cale ferată. Acum insă 
orașul, a devenit un centru industrial 
puternic. Aici, unde, cu două dece
nii in urmă, activitatea industrială 
era inexistentă, se afirmă ambiția 
de â se. lucra la nivel mondial. Am 
notat cuvintele Doinei. Drumea. se
cretara comitetului de partid de la 
întreprinderea de frigidere :

— Mai intii. colectivul întreprin
derii noastre și-o. racordat activitatea 
la orarul noii revoluții tehnico-știin
țifice mondiale. Apoi, am început si 
dăm și. noi „ora exactă", prin rea
lizări de virf.

Acestea sint... cuvintele. Si chiar 
In cazul in care 
sint exprimate cu ________________
sinceritate, ele 
pot să conțină și » w

rS: AflPVil 
tele însă sint o- f» * 11J f țț

*) Lucrarea a fost realizată sub 
egida Comisiei române de istorie 
militară și a. Centrului de studii și 
cercetări de istorie și teorie militară. 
Comisia, de coordonare : general
colonel Vaslle Milea, acad. Ștefan 
Pascu, general-colonel dr. Hie 
Ceaușescu — coordonator principal, 
prof. univ. dr. Nicolae Petreanu, 
conf univ. dr. Mircea Miișat, conf. 
univ. dr. Ion Ardeleană, dr. Viorica 
Moisuc. dr. Florin Constantiniu, co
lonel dr. Gheorghe Tudor, maior dr. 
Mihail E. lonescu, maior dr. loan 
Talpeș.

biective. Ele 
mai pot fi 
„nuanțate" 
nici „infrumuse- 
țate". Iar aici, 
la întreprinderea
de frigidere din ___________ 
Găești. faptele a- ’
rată limpede că
in cuvinte nu s-a strecurat nici 
o exagerare. Să notăm citeva din
tre aceste fapte : mai intii. diver
sificarea producției și moderniza
rea produselor : apoi, reproiectarea 
și re-reproiectarea produselor, 
pentru continua lor perfecționare in 
pas cu cerințele fiecărui moment ; 
pe urmă, cucerirea de piețe externe. 
Și de aici, de la Găești, produsele au 
început să străbată lumea : Asia, A- 
frica. Europa. America. în acest an. 

’bunăoară, 
rile firme 
frigorifice 
ță acerbă.
din Anglia, din Franța, din Repu
blica Federală Germania, din Statele 
Unite ale Americii și Canada. Depă
șirea de plan pe care colectivul în
treprinderii a realizat-o la export 
în perioada care a trecut din acest 
an este mai mare de 50 la sută.

De fâpt. Iă această dată, premer
gătoare Conferinței Naționale a 
partidului, nu numai întreprinderea 
de frigidere, ci întreaga platformă 
industrială a orașului Găești rapor
tează depășirea planului de produc- 

..ție. $i nu numai la export, ci la toți 
indicatorii : la producția-marfă. la 
producția netă, la producția-marfă 
vândută și încasată, la productivita
tea muncii.

Despre semnificațiile acestor reali
zări am discutat pe larg cu primul- 
.secretar al comitetului Orășenesc de 
partid. Ion Moise. Am notat cîțiva 
dintre factorii ce au fost evidențiați 
drept determinanți pentru înfăptuiri
le din acest an. Unul dintre ei. de 
mare însemnătate, il constituie modul 
in care lucrează organele colective 
de conducere. In consiliile oamenilor

in condițiile in care ma- 
producătoare de utilaje 

din lume fac o concuren- 
la Găești sporesc cererile

• «

Cosa de cultură a sindicatelor din Constanța

Cultură și creativitate
(Urmare din pag. I)

măsură și mai deplin, dezvoltării 
■conștiente, respectiv unei mișcări e- 
conomlce, sociale, politice și cultura
le orientate de scopuri umane clar 
și precis conturate. Vorbind despre 
societatea socialistă ca despre un 
salt din imperiul necesității in ace
la al libertății, Engels se referea, 
designind tocmai mișcarea socială 
mai inaințe enunțată, la trecerea, 
abia acum, la istoria adevăra
tă. la istoria propriu-zisă. Abia 
acum creativitatea umană, in sen
sul ei deplin, istoric, iși găseș
te cimpul unei manifestări plenare, 
libertatea umană devenind, dintr-o 
potențialitate mai mult sau mai pu
țin realizată pe parcursul istoriei, o 
realitate in plină afirmare și crista
lizare. Omul devine, in procesualita- 
tea unei istorii pe care el și-o face, 
stăpînUl propriului său destin. Par
ticiparea la istorie, istorie înțeleasă, 
in sensul cel mai larg al determina- 
țiilor ei, ca un concept care înglobea
ză tot ceea ce ține de transformarea 
existenței umane, devine măsura cea 
mai semnificativ’â a dezvoltării si 
realizării personalității umane însăși.

în acest context, preocuparea pen
tru formarea și dezvoltarea unui om 
nou. cu o conștiință înaintată, revo
luționară iși dezvăluie în toată lim
pezimea implicațiile adinei, semni
ficațiile ei reale, dimensiunile ei de 
obiectivitate și necesitate. Nu întim- 
plător, in toate documentele impor
tante ale partidului nostru privind 
perspectivele de dezvoltare econo
mică. politică și social-culturală a 
patriei, in opera teoretică a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. problemele omu
lui nou. ale formării conștiinței lui 
revoluționare ocupă un loc central. 
Construcția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism nu pot fi concepu
te decit ca o construcție umană, fău
rită de oameni și pentru oameni, oa
meni înzestrați cu o înaltă conștiință 
politică și morală, cu un larg orizont 
de cunoștințe, cu o temeinică pregă
tire profesională, capabili să minu- 
iăscă tehnica și tehnologia cea mai 
înaintată, să poată utiliza, cu maxi
mum do randament și eficiență, cuce
ririle cele mai inaintate ale cunoaș
terii științifice contemporane. „Edu
cația și cultura înaintată. re
voluționară — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ros
tită la Congresul al IIT-lea al edu
cației politice și culturii socialiste — 
presupune cunoștințe vaste, multila

muncii, bunăoară, se dezbat deschis 
și cu sinceritate, in spirit critic și 
autocritic, problemele de muncă și 
de viață ale marilor familii muncito
rești care sint colectivele întreprin
derilor găcștene. Membrii acestor 
organisme, departe de a se repre
zenta... pe ei înșiși, se dovedesc a fi 
adevârați „purtători de cuvint" ai 
celor ce le-au dat acest mandat. Un 
alt factor il constituie calitatea ca
drelor de conducere. „Se poate afir
ma, pe drept cuvint, sublinia primul- 
secretar al comitetului orășenesc de 
partid, că îndeosebi cele trei între
prinderi- de interes republican au. in 
funcțiile de directori. directori 
adjuncți, ingineri-șefi, șefi de secții 
și de ateliere. oameni destoinici, 
competenți. care fac dovada unui 
inalt profesionalism', dar și a unei

o dau roadele muncii
temeinice pregătiri politice. Ei acțio
nează ca adevârați specialiști și ca 
adevârați revoluționari : mi sint 
simpli tehnocrată. ci Conducători 
politici". Apoi, oamenii din secții, de 
la mașini sau din sectoarele de con
cepție. din laboratoare, miile de 
muncitori, ingineri, maiștri, econo
miști constituie un alt factor, a cărui 
pondere este cea măi mare, ce se 
dovedește a fi determinant in obți
nerea acestor rezultate. Aici, la 
Găești, unde nu sint nici un fel de 
tradiții industriale, miile de oameni 
din întreprinderile orașului nu numai 
că au deprins pasiunea muncii in 
marea industrie. dar au devenit 
specialiști cu înaltă pregătire.

Toți acești factori nu au apărut 
însă in mod spontan și nu acționea
ză in mod spontan. Realitatea lor 
și acțiunea lor unită, intr-un sistem 
închegat, au la bază activitatea po- 
litico-organizatorică desfășurată de 
organele și organizațiile de partid. 
Pentru că aici, in întreprinderile din 
Găești. există organizații de partid 
puternice, care se implică în absolut 
toate problemele de conducere, de 
muncă și de viață din fiecare co
lectiv. de la fiecare loc de producție.

Am participat. la intreprinderea 
de frigidere, la o plenară a comite
tului de partid. Se analiza — pentru 
a cita oară ? — modul in care se 
îndeplinesc programele de moderni
zare. întrebarea „Pentru a cita 
oară departe de a fi retorică,
exprimă o realitate : aceea că, fie 
comitetul de partid, fie biroul său, 
au analizat in repetate rinduri 
această problemă : și de fiecare dată 
au fost evidențiate noi soluții pen
tru rezolvarea ei. în cadrul plenarei 

terale, in toate domeniile, bazate pe 
concepția revoluționară despre lume 
și viață — materialismul dialectic și 
istoric —. pe idealurile nobile ale 
socialismului științific. în asemenea 
condiții, educația politică, culturală 
constituie, asemenea soarelui, un a- 
devărat astru care emană cultură și 
luminează omenirii calea spre noi o- 
rizonturi, spre ințelegerea originii 
vieții, a lumii înconjurătoare, a dia
lecticii naturii și societății, a legilor 
obiective ale dezvoltării economico- 
sociale".

Educația politică și culturală devi- * 
ne astfel, in etapa actuală de dez
voltare a societății socialiste, o con
diție sine qua non a progresului so
cial și uman, a atingerii nobilelor 
scopuri pe care ni le-am propus și 
care sint configurate, cu claritate, in 
Programul partidului. Prin cultură, 
omul nu numai că are acces și devi
ne in fapt beneficiarul valorilor 
create pină acum, dar, el însuși, pe 
temeiul culturii însușite,, iși deschide 
noi căi spre creativitate, spre reali
zarea de noi valori. Că lucrurile stau 
astfel nu mai e nevoie să fie argu
mentat. Ne mai putem oare imagina 
că. astăzi, un individ (sau uh colec
tiv) ar putea să-și manifeste forța 
creativă, intr-un domeniu sau altul 
de activitate (științifică, socială sau 
culturală), fără o temeinică cunoaș
tere a înfăptuirilor de pină acum, a 
experiențelor și rezultatelor obținu
te, a progreselor efectuate in cunoaș
terea din domeniul respectiv ? Pen
tru toată lumea este evident că un 
fizician, un matematician, un biolog, 
un inginer constructor, arhitect ș.a.. 
care nu-și cunosc meseria, cărora le 
lipsesc cunoștințe elementare profe
sionale. se autodescalifică. Observa
ția aceasta a simțului comun este 
valabilă pe toate treptele pregătirii 
profesionale, de la cea mai de jos 
pină la cea de virf.

Dar cultura profesională nu e de
cit o latură, absolut necesară. e 
drept, dar numai o latură a culturii. 
Conceptul de cultură in cadrul socie
tății noastre a primit dimensiuni noi, 
mai puțin evidente sau nenecesare in 
alte contexte, istorice anterioare. Ca 
o componentă activă a construcției 
istorice globale a societății, practica
rea profesiunii se înscrie in fluxul 
mai larg al unei participări active si 
simultane la întreaga viață socială, 
în condițiile societății noastre, un fi
lozof. un poet sau un inginer, pro
fesor sau medic, un1 maistru sau 
muncitor izolat Intr-un turn (chiar 
de fildeș), fără uși și ferestre, nu 

la care am participat. examinînd 
comparativ ceea ce au spus, in in
tervențiile lor. Gavril Mărgineanu. 
Gheorghe Mocanu. Ștefan Chiru, 
Constantin Luca și alții, am desprins 
o idee cu semnificații profunde : 
aceea că nu numai produsele se 
reproiectează continuu, pentru a fi 
in pas cu cerințele vremii : se ..re
proiectează" și măsurile de moderni
zare, pentru că realitatea este dina
mică. se schimbă condițiile. se 
schimbă cerințele, iar toate acestea 
trebuie să conducă la adoptarea de 
noi măsuri, care să asigure o pro
ductivitate și mai mare, o eficiență 
sporită, o calitate superioară.

Un. lapt se cere a fi subliniat cu 
deosebire. Acela că la începutul dez
baterii s-a dat citire citorva cifre : 
ele reflectau depășiri de plan la toți 

mai
intensifice

indicatorii, cu deosebire la export. 
Au fost semnalate Si atît. Nimeni, 
în cursul dezbaterilor, nu s-a mai 
referit la ele. Nimeni nu s-a folo
sit de vreo cilră. dintre cele prezen
tate. drept argument la ceea ce voia 
să susțină. Spiritul critic si autocri
tic a fost atit de prezent in dezba
teri. incit cineva care nu era la cu
rent cu rezultatele întreprinderii ar 
fi putut să creadă că sint puse m 
discuție cine știe ce neimptiniri. Un 
lucru era însă limpede pentru toti 
cei aflați acolo : că se poate 
mult ! Că trebuie să se 
procesul de diversificare a produse
lor. fără să se frineze nici sporirea 
cantității de produse fizice, nici 
creșterea calității și a productivită
ții .' Că s-a făcut muțt pe linia ac
centuării gradului de tipizare, dat 
se poate face mult mai mult pentru 
a asigura o mai mare elasticitate în 
trecerea la schimbarea tipurilor de 
produse. Că in ceea ce privește con
sumul de aluminiu si alte produse 
deficitare. încadrarea în „necesarul 
tehnologic" nu este un motiv pen
tru a nu se căuta noi soluții care să 
asigure reduceri substanțiale.

S-a hotărit. in plenară, să fie „re- 
proiectată" si activitatea politico-e- 
ducativă. cu deosebire propaganda 
vizuală, pentru ca. . operativ, prin 
readaptarea obiectivelor, prin des
fășurarea unor acțiuni în toate sec
țiile. intregu! colectiv să fie mobili
zat in activitatea de valorificare de
plină a rezervelor pe care le are în
treprinderea. Iar una dintre aceste 
rezerve, ce a devenit „cap de afiș" 
al întregii activități politice, o con
stituie resursele de creștere a pro
ductivității muncii. După analize mi- 

numai că ar duce o existență ana
cronică, ci și ridicolă. Socialismul, 
prin structurile lui adinei, de la for- 
rhele de proprietate și până la rela
țiile sociale și interumane. de la 
structurile economice și pină la cele 
mai mediate forme suprastructurale, 
a adus o schimbare radicală in con
diția umană, in situația fiecărui in
divid. ca și a întregii colectivități. 
Cultura a încetat să mai fie apanajul 
unei elite sau o podoabă spirituală 
sterilă, un fenomen de compensare. 
Ea a devenit sau trebuie să devină 
în tot mai mare măsură substanța 
necesară metabolismului vieții socia
le. punct de reazem și, concomitent, 
punct de pornire pentru creativita
tea istorică a omului. Omul cult nu 
se rtiai identifică cu eruditul — căci 
erudiția, deși necesară, nu mai e su
ficientă ; cultura, in actualele condi
ții istorico-sociale. presupune nu nu
mai un larg orizont de cunoștințe, ci 
și o concepție cuprinzătoare, expli
cativă asupra lumii și a dezvoltării 
proceselor sociale, nu numai infor
mație, ci și atitudine,-nu numai re-' 
flexie asupra vieții, ci și acțiune, in
serție a gindirii in construcția isto
rică. participare conștientă, din per
spectiva unui sistem de valori poli
tice. științifice, morale etc. la edifi
carea unei noi societăți. Pe bună 
dreptate, la Congresul al IÎI-lea al 
educației politice și culturii so
cialiste, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
spunea :1 „Numai pe baza unei ase
menea educații și culturi, omul, po
porul nostru — ca, de altfel, orice 
popor — poate fi pe deplin liber, in 
adevăratul înțeles al libertății. Fără 
o educație politică și o cultură ina- 
intată. oamenii rămin prizonierii 
prejudecăților, misticismului, obscu
rantismului și — in condițiile uriașe
lor prefaceri economico-sociale. ale 
schimbărilor ce au loc in raportul de 
forțe pe plan mondial — se pot 
ușor rătăci în viitoarea vieții".

Cultura autentică — cultură ce in
clude. așa cum încercam să arătăm, 
cristalizarea unui sistem de valori 
politice, științifice, morale, artistice, 
sociale, capabil să orienteze gindi- 
rea și acțiunea umană in „viitoarea 
vieții" — trebuie să devină, cu nece
sitate. axul structurii conștiinței In
dividuale. ca și al celei sociale. Nu
mai pe acest humus poate crește și 
înflori creativitatea, adevărată a o- 
mului, creativitate zămislitoare de 
valori-, care îmbogățește, dă sens și 
reazem existenței umane. 

a

nutioase făcute de colective de spe
cialiști. după dezbaterea aprofundată 
a propunerilor acestor colective în 
adunările organizațiilor de partid și 
în consiliul oamenilor muncii, între
gul personal muncitor al întreprin
derii a hotărit în unanimitate : 
„Vom îndeplini sarcinile de creștere 
a productivității, pentru actualul cin
cinal, cu un an mai devreme !“

Cind o întreprindere are, așa cum 
sublinia primul-sncretar al comite
tului orășenesc de partid, condu
cători competenți, proiectanți com- 
petenți, i 
petenți. < 
aspirații 
obținute 
dovedesc.
la . utilaj chimic, competența profe
sională nu reprezintă vreun dar din 

cuiva, ci 
dobindită 

prin
Si 

con- 
tră- 

muncitori și ingineri com- 
există garanția că astfel de 
se vor împlini. Rezultatele 
în îndeplinirea planului <; 

!. Dar nici la frigidere, nici

partea 
a fost 
prin muncă, 
învățătură, 
nici nu este 
siderată o

dobîndi- 
o dată pen- 

totdeauha. 
compe- 

se cere 
întreținut

satură 
tă 
tru 
„Fpcul"
tentei 
a - fi 
continuu. Așa se 
gîndește. așa se 
acționează in cele 
două mari -colec- 

Ne spune, in acest

X.

live muncitorești.
sens. Iulian Butilligă. secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de utilaj chimic :

— Noi ani făcut din afirmarea pro
fesională o sarcină politică. Și nu 
una oarecare, ci o sarcină principa
lă. Afirmarea ca un proces continuu 
de durată, nu ca ud „fotoliu" în care 
cineva să se așeze și să declare Că 
s-a afirmat, o dată pentru totdeauna, 
a devenit o temă prioritară 
adunările organizațiilor de 
pentru învățăhiîntul politic, 
întreaga, activitate de propagandă, Și 
pot. spune că a crescut in mod. Sub
stanțial preocuparea organizațiilor de 
partid din întreprindere pentru per
fecționarea pregătirii profesionale 
atit a cadrelor de conducere. Cit și a 
întregului personal muncitor. Noi 
considerăm că pregătirea profesiona
lă nu poate fi numai o problemă, or
ganizatorică. Ea este in primul tind 
o problemă, politică. Și. in consecin
ță, obiectivul de prim ordin al mun
cii. politico-educative desfășurate de 
organizațiile noastre de partid il con
stituie crearea unui climat favorabil 
pregătirii profesionale înalte.

Și aici, cuvintele au acoperire în 
fapte. Ne-am aflat in această între
prindere intr-o după-amiază dedicată 
informării profesionale săptămînale 
în acea zi ii venise rindul, să urce 
la. „catedră", directorului întreprin
derii. dr. ing. Emil Dima. Tema alea
să este de stringentă actualitate : 
„La ce trebuie să ne așteptăm in 
viitor cu privire la resursele ener
getice și ce avem de făcut". Dezba
terea este deschisă. întrebările, in 
legătură cu tema respectivă curg în 
avalanșă, așa că cel aflat in postură 
de „lector" trebuie să fie bine pre
găti) ca să poată face față. Aflăm 
că scopul unor astfel de manifestări 
este dujrlu. Pe de o parte., so răs
punde nevoii de informare tehnică a 
specialiștilor și muncitorilor. Pe de 
altă parte, este un prilej de a-i Cu
noaște mai bine pe oameni : cel ce 
prezintă o ternă iși dezvăluie nu nu
mai gradul de informare, ci și capa
citatea de sintetizare a unor cunoș
tințe. de a înțelege 0 lucrare, de a 
găsi modalități personale de redare. 
Este deci un examen. Unul dintre 
numeroasele examene ce se susțin 
periodic în această întreprindere. Se 
fac neîncetat verificări in ceea 
privește competența profesională, se 
organizează teste.

— Este firesc să se procedeze așa 
— ne-a spus - maistrul Marin Șerban 
secretarul 
din secția 
de oameni 
cunoaștem

" resurselor
A cunoaște este o expresie înțe

leasă, atît la utilaj chimic, cît și la 
intreprinderea de frigidere. într-un 
sens activ. A cunoaște pentru a in
terveni. pentru a acționa, cu mij
loace polittcb-organizâtoricb, în ve
derea ridicării continue a gradului 
de pregătire profesională a oameni
lor. Și. pe această cale, a competi
tivității produselor, a îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de plan.

Adrian VASILESCU

pentru 
partid 
pentru

ce

comitetului de partid 
sculărie. Țara are- nevoie 
pregătiți. Noi trebuie să 
in fiecare clipă calitatea 
umane de care dispunem.

Nepieritor eroism.
libertate sipentru

în acest an. in care s-au împlinit 
șapte decenii de la glorioasa epopee 
a MărăștilOr. Mărășeștilor și Oltu- 
zului, mărețele evenimente au fost 
cinstite și prin apariția, sub însem
nele Editurii Militare, a lucrării 
„România in anii primului război 
mondial" •). Cele două masive vo
lume (peste 1 500 pagini), valorifi
când critic bogata literatură istorio- 
grafică consacrată primului război 
mondial și imensul material docu
mentar acumulat pină azi. reconsti
tuie cu exemplară acribie științifi
că. intr-o perspectivă unitară, un 
răstimp cu o încărcătură faptică ne- 
maiintilnită pînă atunci, care a soli
citat în cel mâi înalt grad energiile 
și forța de creație istorică ale po
porului român.

Analiza istorică a avut, firește. în 
vedere. înainte de toate, contextul 
internațional in care s-a declanșat 
întiia conflagrație mondială, eviden- 
țiindu-se acuitatea confruntării din
tre marile puteri imperialiste la sfir- 
șitul veacului trecut și Începutul 
secolului al XX-lea pentru reîmpăr
țirea lumii, consecințele pe care le-a 
avut constituirea celor două coaliții 
politico-militare — Tripla Alianță și 
Antanta — asupra cursului vieții in
ternaționale. declanșarea unei acer
be curse a înarmărilor. Stăruind asu
pra cauzelor și a caracterului pri
mului război mondial, autorii au 
pornit de la adevărul că aprecierile 
globale, care nu țin seamă de parti-

Liceul Horia, Cloșca și Crișan din Alba lulia, aspect din laboratorul de informatică Foto: S. Cristian
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principalul laborator al perfecționării didactice
„Gîndește mintea, zicu-mi, dar 

ce-ar putea să facă / Fără gindirea 
mîinii, închisă și săracă ? / in scoica 
ei lipită și-ar duce in zadar, / Pe 
funduri, strălucitul curat mărgăritar. 
!. O scrie slova mina, și e nemuri
toare, / Pe cit vor fi mai multe și 
veacuri viitoare"

Versurile argheziene, din Cintare 
omului, elogiu adus mîinii. Mina 
„făcută pe flaut, pe cimpoi și alău
tă". mina care „știe să mingile, să 
vindece, s-alinte", care urzește „intre 
tăceri și semne". Mina, cea care 
„descuie gindul", fixîndu-1 in slovă. 
Mina ingenuă a copilului deprin- 
zind. cu cită migală, semnele „secre
te" prin care cuvîntul se așterne 
peste liniștea paginii. Semne care, 
poate, il „sperie" mai intii. pus să 
treacă de la desenele-jucărie la un 
lucru atît de serios. Prin ele i se 
dezvăluie un univers necunoscut și 
uimirea de o clipă e pasul făcut in 
însușirea „miraculosului" meșteșug. 
Una dintre imaginile primordiale 
carg se întipăresc pe retina sufle
tului este, fără indoială. cea a învă
țătorului. Omul a cărui mină cuprin
de cu delicatețe degetele fragile 
arculnd cu teamă primele slove, pen
tru a le îndrepta „mersul" neînde
mânatic. pentru a corecta o candoare. 
Ginduri trăite, cu o emoție greu de 
rostit. în fața unor aparate cu nume 
„complicate". Locul : Liceul peda
gogic „losif Vulcan" din Oradea. Și 
mai exact — laboratorul de psiho
logie, Unul dintre cele mai.dotate din 
școlile de profil din țară. El este, la 
nivelul liceelor de specialitate, un 
laborator unic în țară. Are o triplă 
funcționalitate : înțelegerea noțiuni
lor de psihologie generală și. in par
ticular. a psihologiei copilului, orien
tare școlară și profesională, obișnui- 
rea elevilor, viitoare cadre didactice, 
de a cunoaște corespunzător pe cei 
mai mici școlari — de la tehnica 
apropierii de copil la probe „sim
ple" : testarea memoriei vizuale, 
auditive, dezvoltarea simțului tactil, 
a motricitatii, evidențierea și perfec
ționarea sensibilității cromatice, a 
abilității și coordonării mane®le. tes
tarea nivelului de dezvoltare a gin-' 
Sirii indTvî'd'Uăre. a spii'ituTui de' 
observație etc,, Pentru toate există, 
in sala amfiteatru destinată labora
torului. aparate moderne, in parte 
confecționate de elevi : dexterimetre, 
plăcuțe Carrard (pentru memorie 
vizuală), seturi pentru diferitele 
teste, probe de imagini, Conflictograf 
(folosit la predarea cunoștințelor 
despre voință și timp de reacție), 
aparat de scriere în oglindă (pentru 
dezvoltarea coordonării oculomoto- 
rii) ș.a. Notam sec și atent de
numirea și întrebuințarea apara
turii : tresăream însă cind profesoa
ra Elena Bonchiș. directoarea liceu
lui. ne vorbea despre una dintre 
preocupările de prim ordin ale spe
cialiștilor de aici : pregătirea miinii 
pentru scris. Cea dinții într-o 
ierarhie afectivă a deprinderilor pe 
care viitoarele educatoare și învăță
toare Ie studiază in cele mai mici 
amănunte pentru a ști să le formeze 
la viitorii elevi. O ierarhie pe care, 
desigur, nu a alcătuit-o nimeni, dar 
care există în sufletele tuturor. în 
cadrul acțiunilor comisiilor metodice 
se fac demonstrații practice : inten
ția este, spunea interlocutoarea noas
tră. de a, trezi mai mult interesul 
educatoarelor în privința pregătirii

a

cularitățile proprii fiecărui stat 
participant la marea confruntare 
armată, pot provoca erori de inter
pretare și denatura grav realitățile 
istorice ale vremii. Prin această pris
mă. analizind situația economică, so
cială. politică și militară a României, 
marile comandamente care stăteau 
in acea epocă in fața națiunii ro
mâne. autorii argumentează carac
terul drept, eliberator al războiului 
purtat atunci de România, poporul 
român urmărind nu subjugarea unor 
teritorii și popoare străine, ci exclu
siv legitime obiective de ordin na

REALIZĂRI ALE ISTORIOGRAFIEI 
ROMANEȘTI CONTEMPORANE

țional : apărarea în fața agresiunii, 
eliberarea unor teritorii aflate sub 
dominația străină, făurirea statului 
național unitar și independent. Aces
tea se impuneau ca o necesitate le
gică. obiectivă, ce decurgea din în-’ 
sași cerința asigurării condițiilor co
respunzătoare pentru propășirea 
economico-socială a societății româ
nești, din nevoia garantării dezvol
tării sale libere, de sine stătătoare, 
înfăptuirea acestor comandamente 
vitale pentru viitorul națiunii a do- 
bîndit de aceea o largă adeziune, 
războiul întregirii neamului avind 
un caracter popular, națiunea, in În
tregul său. mobilizind in acest scop 
toate resursele sale umane, econo
mice. militare, consimțind să facă 
uriașe sacrificii materiale și jertfe 
omenești.

în lumina izvoarelor istorice, au
torii au adus o remarcabilă contri
buție la înțelegerea mai nuanțată a 
perioadei neutralității românești 
(1914—1916). a eforturilor între
prinsă pe multiple planuri penlri 
pregătirea țării in vederea înfăp
tuirii legitimului ideal național, a 

copiilor pentru școală.' Ceea ce se 
numește, in cuvinte pline de tainice 
rosturi poetice „pregătirea miinii 
pentru scris" rămine. aici, proble
ma cea mai importantă. Dacă 
educatoarea arc solide cunoștințe 
pșihopedagogice, dacă intr-adevăr 
consideră activitatea ei ca o intro
ducere in universul școlar, atunci, 
desigur, metaforic vorbind, mina e 
pregătită să gindească.

Conceput in urmă cu 15 ani și 
realizat intr-o primă fază de profe
soara Viorica Piscol. astăzi inspector 
școiar general al Inspectoratului ju
dețean Bihor, acest cabinet a deve
nit un laborator în care elevii lu
crează efectiv. Caracterul de ime
diată aplicabilitate (cu consecințe 
firești în pregătirea celor mai tinere 
cadre didactice) este nota lui parti
culară. Dar. s-ar pune întrebarea, 
oare nu aceasta e destinația oricărui 
cabinet (laborator) ? Răspunsul se 
subînțelege, numai că. uneori, cabi
nete și laboratoare, de altfel cores
punzător utilate, rămîn mai degrabă 
„colțuri muzeistice" : elevii nu sint 
puși să lucreze efectiv în ele sau o 
fac doar la lecții deschise, inspecții 
etc., ocazii pregătite din vreme. 
Laboratorul în discuție servește insă 
deopotrivă elevilor și cadrelor didac
tice. fiind un Veritabil cabinet meto
dic. El este o primă concretizare, 
în Liceul „losif Vulcan", a dorinței 
specialiștilor de aici ca liceul peda
gogic să devină un centru metodic 
și de informare psihopedagogică a 
tuturor cadrelor din județ. In condi
țiile invățămintului contemporan, 
școala medie trebuie să se transfer-, 
me, ea însăși. într-un centru metodic, 
cel mai apropiat loc de informare și 
perfecționare didactică. Dacă prm 
natura lui un liceu pedagogic se în
scrie In această cerință — și prin 
sarcina pe care o are în privința pre
gătirii, reciclării, examinării învăță
torilor pentru obținerea gradelor di
dactice — se cuvine ca toate școlile 
să aibă preocupări permanente, susți
nute în direcția perfecționării meto
dice. modernizării tehnicilor didao- ■ 
tice, cunoașterii și aplicării mijloa
celor adecvate pe care le oferă cer
cetarea pedagogică. Să fie nu numai 
instituții de instrucție șt educație. Vi 
și- centre de documentare, perfecțio
nare și creație.

Pentru însușirea conduitei didac
tice. foarte semnificativ rămine 
cabinetul metodic de practică peda
gogică de la liceul orădean. El repre
zintă o sinteza a eforturilor crea
toare dintr-o școală cu o frumoasă 
tradiție (muzeul din incintă prezintă 
elocvent „două secole de invățămint 
pedagogic în Bihor"). Fără să concu
reze biblioteca de specialitate, este un 
loc destinat studiului îndrumat direct, 
supravegheat și completat cu alte 
instrumente decît cartea propriu- 
zisă. Totodată, cabinetul de practică 
pedagogică este un centru de expe
rimentare in care elevii deprind 
metodele și procedeele Cele mai 
adecvate cunoașterii și educării co
piilor in perioade fundamentale ale 
vieții școlare. Plecind de la ideea 
că a cunoaște temeinic elevii este 
prima condiție a succesului pedago
gic. după inițierea în plan teoretic, 
acest cabinet favorizează cunoașterea 
copilului, prin probe relativ simple. 
El este un spațiu destinat prelucrării 
datelor culese, examinărilor indivi
duale. Viițorul invâțător are astfel 
posibilitatea de a sistematiza pe 

popular în lupta 
unitate națională

luptei politico-diplomatice desfășu
rate pentru ca participarea româ
nească la război să fie subsumată 
numai și numai îndeplinirii acestui 
obiectiv. Demersul științific a stă
ruit apoi asupra anului greu, eroic, 
1-916 : analiza operațiunilor între
prinse in cele 135 de zile ale acestei 
campanii pe frontul transilvan ori 
pe cel dobrogean, a marilor bătălii 
defensive dintre Dunăre și Carpați 
relevă că. in pofida unor grele pier
deri umane și materiale, armata ro
mână n-a putut fi zdrobită, iar 
România n-a putut fi scoasă atunci 

din război. Campania din 1916 a ară
tat că oștirea română a înfruntat cu 
curaj, tenacitate și erOiâm dușmanul, 
a desfășurat viguroase acțiuni ofen
sive, iar mai tirziu, in împrejurările 
in care a fost silită să se retragă, ea 
s-a repliat pe aliniamente succesive 
de rezistență, cauzind uriașe pier
deri cotropitorilor. Bătăliile din vara 
și toamna anului 1916 au arătat că 
în ostașul român sălășluiesc uriașe 
resurse de tărie, de eroism, de pu
tere de sacrificiu, că el nu pregetă 
de la nici o jertfă pentru neam și 
tara lui. Pe asemenea calități avea ' 
să se sprijine, de altfel, uriașul 
efort de refacere al armatei romane 
din iarna și primăvara lui 1917. efort 
reconstituit in lucrare in ceea ce 
acesta a avut esențial și semnifica
tiv. Rezultatul acestui efort impre
sionant a fost constituirea, practic, 
a unei noi armate, bine înzestrată, 
oțelită sufletește. însuflețită de hn- 
tărirea neabătută de a se măsura 
in luptă cu dușmanul și a-1 învinge.

în acest context este analizată 
aprofundat, dintr-o cuprinzătoare 
perspectivă, desfășurarea marilor

baza observațiilor făcute la clasă, in 
școala de aplicație, rezultatele obți
nute. de la realizarea acțiunii de 
asistență complexă (bio-psiho-socia- 
lă). consolidarea procesului de inte
grare in școală, și familie la organi
zarea orientării școlare și a preori- 
entării profesionale. in al doilea 
rind, materialul faptic adunat aici 

• este folosit și la întocmirea unor 
lucrări prezentate in cadrul sesiu
nilor de comunicări și referate ale 
elevilor. „O dată cu activitatea efec
tivă in acest cabinet, arăta, prof. 
Elena Cosma. am realizat o partici
pare mult mai mare a elevilor la 
sesiunile de comunicări științifice". 
Ele au loc cu diferite ocazii („ziua 
școlii", aniversări etc.). Ar fi insă 
deosebit de necesară și utilă o sesiu
ne de comunicări și referate științi
fice pentru liceele pedagogice, orga
nizată periodic la nivel național : ea 
ar reprezenta cadrul optim pentru 
folositoare schimburi de experiență, 
pentru confruntarea rezultatelor ob
ținute în instruirea celor mai tinere 
cadre didactice și. in același timp, 
în activitatea de, cercetare științifică 
în domeniu.

Loc de desfășurare și a activității 
metodice cu învățătorii dfn județ 
(reciclare, comisii metodice etc.), ca
binetul de practică pedagogică"de la 
Liceul „losif Vulcan" impresionează 
prin caracterul sistematic al mijloa
celor de invățămint pe care le pune 
la dispoziție, de la mapele cu ima
gini. mulajele. jocurile didactice, 
planșele și schemele ilustrind aspecte 
pșihopedagogice și de practică peda
gogică la mapa absolventului. 
Aceasta este o colecție de materiale 
didactice de primă utilitate, cu care 
tînărul specialist pleacă după absol
vire. ,La susținerea lucrării de diplo
mă. ea trebuie să fie completă, 
elevul confecționindu-și atit mate
rialele generale (modele de planifi
care. proiecte de lecții, fișe de lucru, 
control, evaluare), cît și pe cele spe
cifice, pe obiecte de invățămint 
(citeva exemple : fișe cu exerciții 

■> grafice. alfabetar. imagini pentrp 
lecțiile de compifnerl!', fcltire, dezvol
tarea vbrbiisil."'lectură/ material pen
tru jocurile loglco^măt'ematice, in-

> seotar.' terbar: sămhtțar. hărți, rebu
suri geografice ș.a.m.d.). Astfel, ab
solventul are la îndemînă toate ma
terialele didactice necesare predării 
disciplinelor de Ia școala elementară. 
Mapa absolventului reprezintă o 
imagine concretă a calității școlii în 
care a fost instruit. „La un an după 
absolvire, ținea să ne spună învăță
toarea Simona Vășadi, de la. Școala 
nr. 14 din Oradea, pot să afirm cu 
toată certitudinea că eficiența uceni
ciei în meserie — realizată prin 
practica pedagogică — a fost eviden
țiată nu numai prin testarea și mo
delarea aptitudinilor și atitudinilor 
necesare activității didactice, ci și 
prin realizarea prin efort propriu, 
mai ales în clăsele a XI-a și a 
XÎI-a. a unui însemnat volum de 
material didactic. Abia ajuns la noul 
loc de mutică poți cântări cu adevă
rat rostul mapei absolventului. Și 
mai e ceva : stimularea încă de pe 
băncile școlii a spiritului de iniția
tivă. a creativității și receptivității 
la nou, atribute definitorii pentru 
reușita întregului demers educa
țional".

Costin TUCHILA 
Ioan LAZA

bătălii de la Mărăști, Mărășești șl 
Oituz, punindu-se in relief planu
rile de luptă ale beligeranților, com
ponența forțelor aruncate in luptă, 
asprimea și duritatea încleștărilor, 
înaltul eroism al ostașilor români, 
rezultatele și învățămintele de or
din politico-militar ale acestor 
lupte, largul lor răsunet internațio
nal. implicațiile lor in desfășurarea 
conflagrației mondiale. Se subliniază 
în acest context că bătăliile de la 
porțile Moldovei au constituit pre
mise esențiale pentru salvgardarea 
ființei de neam și accelerarea pro
cesului de desăvârșire a unității nă- 
țional-statale ; in același timp, mă
rețele victorii de acum șapte decenii 
au impulsionat lupta de emancipare 
națională a popoarelor din centrul, 
estul și sud-estul Europei. întărind 
încrederea in biruința acestor legi
time deziderate.

Cercetarea evenimentelor și pro
ceselor petrecute in perioada ur
mătoare (de la mișcarea de rezis
tență din teritoriile ocupate de duș
man la larg cuprinzătoarea ridicare 
Ia luptă a românilor din teritoriile 
românești aflate sub dominația stră
ină. ce a culminat cu Marea Adu
nare Națională de Ia 1 Decembrie 
1918. și. pină la lunga bătălie politico- 
diplomatică ' pentru recunoașterea 
internațională a Unirii) argumen
tează cu probe de necontestat faptul 
că făurirea statului național unitar 
este opera proprie a poporului ro
mân. rodul tăriei sale morale, al 
consecvenței și hotâririi cu care a 
acționat pentru îndeplinirea drepte
lor sale aspirații naționale.

Pe cuprinsul țării, monumente ne
numărate cinstesc eroii căzuți. ca șl 
pe toți cei ce au luptat in primul 
război mondial, pentru unitatea na
țională ; lor li se alătură lucrarea de 
față, ce va păstra pentru posteritate 
imaginea veridică, de mare frumu
sețe și inălțime morală a unui po
por angajat cu toate puterile sale 
intr-o dreaptă și înălțătoare luptă.

Silviu ACHIM
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dau o înaltă apreciere urărilor de bine pe care le-ați transmis în numele 
dumneavoastră, al guvernului și poporului român cu ocazia zilei mele de 
naștere.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, guvernului și 
poporului român urări de progrese continui și prosperitate, multă sănătate și 
fericire.

HUSSEIN I

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să vă mulțumesc călduros pentru felicitările adresate cu ocazia 
Zilei independentei Libanului. în numele meu personal și al poporului li
banez, vă transmit urări de succes și fericire pentru dumneavoastră, pre
cum și de prosperitate pentru poporul român.

AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Libaneze

Cronica zilei

W ECONOMICO-SOCIALĂ A LOCALITĂȚILOR PATRIEI
DIN VEȘTILE TRANSMISE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEIT4

Joi după-amiază, tovarășa Lina 
Ciobanu, viceprim-ministru al gu
vernului, a primit pe Gheorghi 
Karamanev, ministru, președintele 
Asociației Comerțului și Serviciilor 
din R.P. Bulgaria, aflat in țara 
noastră intr-o vizită de lucru.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări in 
domeniul comerțului interior.

La convorbire a participat tova
rășa Ana Mureșan, ministrul co
merțului interior.

A , fost prezent tovarășul Boncio 
Mifev, ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București.

★
La cinematograful „Studio" din 

Capitală a avut loc, Joi, „Gala filmu
lui albanez", organizată cu prilejul 
celei de-a 43-a aniversări a elibe
rării Albaniei și victoriei revolu
ției populare.

La gală au participat membri ai 
conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe. A- 
sociației cineaștilor, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Zoi Toska, am
basadorul Albaniei Ia București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră.

★
La Iași a început. Joi. Concursul 

național de creație științifică și teh

(^Eapte, inițiative, preocupări

DIN JUDEȚELE ȚĂRII

întineresc localitățile din Valea Jiului
Recent, in cel mai 

nou cartier al orașului 
de la poalele Paringu- 
lui — Petroșani Nord — 
a fost inaugurată o 
sală a jocurilor spor
tive. .

— Darea in folosin
ță a acestei săli, care 
dispune de toate utili
tățile necesare desfă
șurării unor bogate 
activități sportive, este 
numai o secvență din 
profundele mutatii ce 
au avut loc in viata 
economico-socială a 
municipiului Petro
șani in ultimele peste 
două decenii, anii ce
lei mai dinamice dez
voltări a. Văii Jiului 
— ne declara loan 
Resiga. prim-secretar 
al comitetului munici-. 
pal. de partid. Conco
mitent cu profundele 
transformări petrecute 
in structura economică 
a municipiului nostru, 
s-au înregistrat înnoiri 
substanțiale și in viata 
orașelor, a tuturor d- 
șezărilor muncitorești. 
Aidoma întregii țări. 
Valea Jiului beneficia
ză de un amplu pro
gram vizind dezvol
tarea edilitar-gospodă- 
rească. Localitățile sale 
dobindesc o înfățișare 
modernă, un grad spo
rit de confort.

Din cele peste 40 000 
apartamente construi

te in anii socialismu
lui in această parte a 
țarii, 27 000 sint ridi
cate numai in ultimii 
20 de ani. Cine iși a- 
duce aminte de stră
zile inguste ale orașe
lor de aici rămine sur
prins de noile bule
varde, cum ar fi Re
publicii din Petroșani, 
Victoriei din Vulcan 
sau Păcii din Lupeni. 
Pe aceste mari artere 
ale orașelor, precum 
și in noile cartiere de 
locuințe au fost date 
in folosința popu
lației magazine mo
derne, bine aprovizio
nate, care se înscriu ca 
edificii impunătoare in 
urbanistica localități
lor. Este elocvent fap
tul că numai in ulti
mii doi ani suprafața 
comercială a- crescut 
cu peste 30 000 mp, iar 
la Lupeni, Vulcan 
și Petroșani cetățenii 
dispun de noi hale a- 
groalimentare ce în
sumează peste 6800 
mp.

— Oamenii muncii 
din Valea Jiului, toți 
cei ce trăiesc și mun
cesc aici sint iubitori 
de frumos si au un 
dezvoltat simt gospo
dăresc — ne spunea 
Lazăr Filip, prim-vice- 
președinte al Comite
tului executiv al Con
siliului popular muni

ACTUALITATEA SIPO&TIVĂ
HANDBAL. • în prima zi a tur

neului internațional masculin de 
handbal, ce se desfășoară in diferi
te orașe din Olanda, selecționata 
României a întrecut cu scorul de 
31—22 (16—14) formația Belgiei. în- 
tr-un alt joc, echipele Olandei și Po
loniei au terminat la egalitate: 29—29 
(11—15). • La Piotrkow Trybunalski 
s-a desfășurat, cel de-al doilea meci 
internațional amical de handbal din
tre selecționatele de junioare ale 
României I și Poloniei. Handbalistele 
românce au terminat din nou învin
gătoare, de data aceasta cu scorul de 
22—14 (10—7). în primul Joc, dispu
tat cu o zi in urmă in același oraș, 
echipa României a ciștigat cu 21—17 
(10—8). • Competiția internațională 
feminină de handbal „Cupa Sileziei", 
desfășurată la Chorzow, a fost ciști- 
gată de selecționata Bulgariei. în ul
timul joc, handbalistele bulgare au 
întrecut cu scorul de 23—18 (12—7) 
formația Olandei.

FOTBAL. în prima manșă a op
timilor de finală ale competiției in
ternaționale de fotbal „Cupa U.E.F.A." 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : F.C. Barcelona — Flamurtari 
Vlora 4—1 (1—0) ; Vitoria Guima
raes — T.E. Vitkovice 2—0 (0—0) ; 
Hellas Verona — Sportul studențesc 
3—1 (2—0) ; Borussia Dortmund — 
F.C. Bruges 3—0 (1—0) ; Internazio- 
nale Milano — Espanol Barcelona 
1—1 (1—0) : Honved Budapesta — 
Panathinaikos Atena 5—2 (3—0) ;
Feyenoord Rotterdam — Bayer Le
verkusen 2—2 (2—2) ; Werder Bre

nică studențească, ediția 1987. La 
festivitatea de deschidere au parti
cipat reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Ministerului Educației 
și învățămintului, Comitetului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
ai Academiei Republicii Socialiste 
România, cadre didactice, studenți 
din toate centrele universitare din 
țară.

în cadrul concursului vor fi pre
zentate circa 300 de lucrări ale stu
denților, realizate in cercurile știin
țifice în procesul de adîncire a in
tegrării învățămintului cu cercetarea 
și producția, de implicare creatoare, 
responsabilă a tinerilor în ridicarea 
potențialului productiv al economiei 
naționale.

Lucrările — prezentate in cadrul 
unei ample expoziții — abordează o 
tematică largă vizind valorificarea 
superioară a . materiilor prime și a 
materialelor recuperabile, soluții de 
reducere a consumurilor tehnologice 
de energie și combustibil, de crește
re a bazei energetice și de materii 
prime, noutăți din domeniul tehnicii 
de. virf, al cercetării agricole, pro
tecției mediului, fizicii, chimiei, ma
tematicii, biologiei, ingineriei ge
netice.

în . programul manifestării sînt cu
prinse, de asemenea, diverse acti
vități cultural-educative.

(Agerpres)

cipal Petroșani. Nu in- 
timplător am ținut să 
subliniem acest as
pect. Cetățenii, îm
preună cu deputata, 
cu lucrători de la con
siliile, populare între
gesc frumusețea arhi
tectonică a construc
țiilor' prin amenajări 
de parcuri, zone verzi, 
ronduri cu flori.- In 
acest an s-au plantat 
10 000 de arbori orna
mentali. W0 000 fire de 
gard viu. peste 120 000 
fire de flori. în Petro
șani, lingă casa de 
cultură, in vară a „ră
sărit" un frumos parc 
cu o suprafață de 
peste 3 000 mp. reali
zat in întregime prin 
contribuția in muncă 
a cetățenilor. Nici ti
nerii nu s-au lăsat 
mai prejos. Ei au a- 
menaiat in cartierul 
Aeroport un parc al 
tineretului.

Dacă in trecut Văii 
Jiului i se spunea „Va
lea. Plingerii", astăzi 
putini locuitori iși 
mai amintesc aceas
tă denumire. Oamenii, 
locurile. totul s-a 
schimbat. Valea Jiu
lui . este antrenată pe 
drumul de împliniri al 
întregii țări, spre un 
viitor tot mai luminos 
și prosper. (Sabin 
Ccrbu).

men — Dinamo Tbilisi 2—1 (2—1). 
Partidele retur se vor disputa la 9 
decembrie.

HOCHEI. Disputat la Ottawa, me
ciul amical de hochei pe gheață din
tre selecționatele olimpice ale Cana
dei și S.U.A. s-a încheiat cu scorul 
de 5—4 (2—1, 2—2, 1—1) in favoarea 
canadienilor.

TENIS. Miercuri, 2 decembrie, va 
începe la arena newyorkeză „Madi
son Square Garden" o nouă ediție a 
„Turneului campionilor" la tenis, la 
care vor fi prezenți primii 8 jucă
tori clasați in circuitul „Marelui Pre
miu". Participanții au fost impărțiți 
in două grupe, care au primit nume
le unor foste glorii ale „sportului 
alb" : în grupa „Rod Laver" au fost 
repartizați Ivan Lendl (cap de serie 
nr. 1), Jimmy Connors, Boris Becker 
și Brad Gilbert sau Andres Gomez 
(calificarea unuia dintre aceștia de- 
pinzind de rezultatele inregistrate la 
ultimul turneu, cel de la Itaparica, 
în Brazilia) ; iar din grupa ,.Pancho 
Segura" fac parte Stefan Edberg, 
Mats Wjlander. Miloslav Mecir și Pat 
Cash. Partida inaugurală se va des
fășura intre Stefan Edberg și Pat 
Cash.

ATLETISM. Concursul internațio
nal de maraton, desfășurat la Bang
kok a fost ciștigat de belgianul Eddy 
Hellbuyck, înregistrat pe distanța de 
42.195 km cu timpul de 2h 23’55”. Pe 
locurile următoare : americanul Doug 
Kurtis (2h 26'33”) și englezul Tony 
Simmons (2h 32'33”). La feminin, cel 
mai bun timp (2h 57’40”) l-a reali
zat japoneza Yuro Gordon.

PITEȘTI: Acțiuni susținute 
de înnoire a producției

Harnicul colectiv al Combinatului 
de articole tehnice din cauciuc Pi
tești realizează o gamă largă de 
produse ce însumează circa 20 000 
de repere necesare întregii econo
mii naționale. De acestea benefi
ciază unități economice din țară și 
de peste hotare, cum sînt cele din 
industria minieră, petrolieră, con
strucția de mașini etc, care procu
ră de aici benzi transportoare, fur
tunuri de Joasă, medie și înaltă 
presiune, o gamă largă de garni
turi, conteinere, rezervoare de 
combustibil etc.

O acțiune de proporții în care 
sînt angajați muncitorii Com
binatului o constituie înnoirea 
producției. Numai în anul in 
curs au fost asimilate 600 pro
duse noi și 100 au fost repro- 
iectate, cu efecte economice deose
bite asupra reducerii consumurilor 
de materiale. Dintre acestea, aproa
pe 100 sint repere suple, asimilate 
pentru noile tipuri de autoturisme, 
camioane, autobuze, tractoare. Co
lectivul piteștean fabrică și unele 
produse care se situează la nivel 
comparabil cu cele mai bune rea
lizări pe plan mondial ca perfor
manțe și consumuri. își arată din 
plin roadele și aplicarea unui șir 
de tehnologii care concură la ob
ținerea de produse cu consumuri 
mai mici. Dintre acestea se numără 
tehnologiile de reducere a adau
sului la valțurile cauciucate și cea 
de fabricare a benzilor din cord ele 
oțel prin care se elimină operațiile 
de rebobinare. (Gheorghe Cirstea).

SUCEAVA : Valorificarea 
resurselor locale

în localitățile județului Suceava 
sint întreprinse acțiuni sistematice 
pentru atragerea in circuitul pro
ductiv a resurselor locale de ma
terii prime și materiale, ceea ce 
duce la dezvoltarea și diversifica
rea activității de industrie mică și 
prestărilor de servicii către popu
lație. Inițiative valoroase in uti
lizarea în mai mare măsură a re
surselor locale de agregate mi
nerale și piatră de construcții, ar
gilă. răchită, material lemnos, 
plante medicinale, fructe de pădu
re, nuiele de alun și altele se in- 
tilnesc in marea majoritate a ora
șelor și satelor județului. Cele mai 
bune rezultate s-au obținut pină 
acum în comunele Cîrlibaba, Baia, 
Boroaia, Cornu Luncii, Emil Bod- 
naraș. Marginea, Udești, Zamostea,

ța Națională a partidului • Anga
jamente onorate — reportaitv

20,00 Telejurnal • în intîmpmarea Con
ferinței Naționale a partidului

20,20 Strălucită solie de pace, prietenie 
și colaborare — vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Arabă Egipt

20,40 Tara întreagă întîmpină Conferin

BULETIN RUTIER
Informații si recomandări de la Inspectoratul General 

al Miliției — Direcția circulație

Starea tehnică 
a autovehiculelor

Pentru .evitarea răminerii in pană 
ă autovehiculelor, eliminarea unor 
obstacole și pentru asigurarea unei 
fluențe corespunzătoare a traficului, 
mașinile trebuie pregătite temeinic 
înainte de a se porni la drum. Obsta
cole deosebit de periculoase in con
diții de ceață, ploaie sau ninsoare, 
create de autovehiculele staționate 
pe carosabil ca urmare a unor de
fecțiuni tehnice, pot genera grave 
accidente rutiere. Verificarea minu
țioasă a stării pneurilor, a bunei 
funcționări a mecanismului de direc
ție, a sistemelor de frinare și ilu- 
minare-semnalizare, punerea la în- 
demînă a materialelor antiderapante 
sint mai necesare ca oricînd. De sta
rea tehnică a mașinii, de pregătirea 
acesteia la plecarea în cursă de
pind în mare măsură ținuta de drum 
și ajungerea cu bine la destinație. Lu
cru de care trebuie să țină seama nu 
numai posesorii de autoturisme, 
ci și factorii de răspundere din uni
tățile deținătoare de parc auto, care 
trebuie să verifice și potențialul 
psiho-fizic al șoferilor, informîn- 
du-i, totodată, asupra caracteristici
lor meteo-rutiere ale traseelor ce 
urmează a fi străbătute.

Riscul conducerii 
unor mașini împrumutate

Persistența unor porțiuni de caro
sabil umed pe multe artere, ca ur
mare a ploilor și a ceții însoțite de 
burniță, impune automobiliștilor o 
atitudine preventivă, concretizată, in 
primul rind. prin dozarea judicioasă 
a vitezei autovehiculelor. Pericolul 
derapării pe porțiunile de drum a- 
lunecoase crește in curbe și pe serpen
tine ori la abordarea virajelor, cind 
se impune folosirea unor trepte in
ferioare de viteză și utilizarea frinei 
de motor. Imprudența cu care un 
automobilist a rulat intr-o curbă din 
localitatea Avrămuț, județul Bihor, 
s-a soldat cu răsturnarea mașinii, 
care a derapat și intrat în șanțul 
drumului. De reținut că autoturismul 
respectiv era folosit ocazional de 
către cel în cauză, fiind împrumutat 

Iacobeni, Vama, Vicovu de Sus și 
altele. Demn de relevat este faptul 
că în perioada care a trecut din 
acest cincinal au fost înființate 
aproape 300 secții noi de mică 
industrie, in care se valorifică in 
mod superior resursele materiale 
locale. (Sava Bejinariu).

MUREȘ : Cu participarea 
cetățenilor

între realizările edilitare ale lo
cuitorilor din Sărmașu, una din 
cele mai mari comune din județul 
Mureș, se numără finalizarea și 
darea în folosință a celui de-al 
146-lea apartament construit aici 
în ultimii ani. Alte 30 de aparta
mente cu spații comerciale la par
ter urmează să fie construite in 
anul 1988, astfel incit toți specia
liștii comunei vor beneficia de 
cqndiții de viață similare celor de 
la oraș. în perioada următoare, 
urmează a fi construite, prin con
tribuția in bani și in muncă a ce
tățenilor. o grădiniță cu . program 
prelungit și un teren de sport, va 
fi extinsă rețeaua de apă potab'ilă 
și cea telefonică, iar în zona sa- 
tiilui Sărmășel vor fi extinse băile 
cu apă sărată, lucrări la care ce
tățenii comunei au prestat numai 
in acest an peste 200 000 de ore de 
muncă patriotică. (Gheorghe Giur
giu).

VASLUI : Cantine 
pentru mecanizatori

în unitățile de profil ale județu
lui Vaslui se manifestă grijă de
osebită pentru cei care tot timpul 
anului sint intr-o permanentă cam
panie agricolă — mecanizatorii. în 
toate cele 15 stațiuni de mașini 
agricole, precum și in centrele de 
reparații din Vaslui. Huși. Negrești 
și Tutova au fost înființate cantine 
care oferă zilnic masă caldă și con
sistentă unui mare număr de oameni 
ai muncii. După cum aflăm de la 
conducerea Trustului județean de 
mecanizare; aproape fiecare canti
nă dispune și de o gospodărie 
anexă, ceea ce creează posibilitatea 
unei bune aprovizionări. (Petru 
Necula).

REȘIȚA : Consfătuire 
tehnico-științifică

Municipiul Reșița a găzduit o con
sfătuire privind aplicarea, genera
lizarea și valorificarea creației ști
ințifice și tehnice originale în ju
dețul Caraș-Severin. Au participat 
numeroși inventatori și inovatori 
din domeniile construcțiilor de ma

20.55 Cadran mondial. România si pro
blemele lumii contemporane

21,10 Serial științific (color)-. Univers, 
materie, viată. Emisiune de edu
cație materialist-știlnțtflcă. Episo
dul 7

21,30 Itinerar iugoslav. Documentar (co
lor)

21,40 Laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României" in studioul 
muzicii ușoare (color)

21.55 Telejurnal

de la un prieten. Excesul de vi
teză pune probleme de stabilitate a 
mașinilor chiar și automobiliștilor eu 
o îndelungată experiență. La Con
stanța, o automobilistă, care a îm
prumutat o mașină, a pierdut con
trolul volanului pe o porțiune 
alunecoasă și, in urma coliziunii cu 
un copac, fiica sa, in virstă de 12 
ani. a fost gra-v rănită. Se atrage a- 
tenția automobiliștilor asupra riscuri
lor pe care le implică, mai ales in 
condiții meteo-rutiere nefavorabile, 
utilizarea unor autoturisme împru
mutate, ale căror caracteristici nu 
sint cunoscute îndeajuns pentru a le 
pilota in deplină siguranță. Solicită
rile la care este supus șoferul in 
timpul pilotajului pe timp nefavora
bil sint considerabil mai mari decit 
în condiții normale, lucru de care 
trebuie să țină seama toți conducă
torii auto.

Atenție, pietoni I
Deosebită atenție in pilotarea 

autovehiculelor este necesară in zo
nele aglomerate, in care pietonii tra
versează mai frecvent arterele ru
tiere. Trecerile pentru pietoni tre
buie să constituie puncte in care vi
teza de deplasare a autovehiculelor 
șă fie corelată cu starea drumului 
și cu gradul de vizibilitate, incit sâ 
permită în orice moment oprirea 
mașinii in spațiul de siguranță. 
Pericolul de a aluneca în timpul 
traversărilor, posibilitățile cu mult 
mai reduse ale celor de la volan de a 
opri in timp util, vizibilitatea ade
sea mai diminuată, în special seara 
și dimineața, trebuie să îndemne la 
prudență. în nici un caz nu trebuie 
traversat prin fața unor autovehi
cule care se apropie, mizind pe fap
tul că trecerea străzii se va face su
ficient de repede. Chiar și atunci 
cind traversarea se efectuează regu
lamentar, prin locuri anume desti
nate, este bine ca pietonii să se asi
gure că mașinile pot opri la timp. 
Unui mare risc sint expuși pietonii 
care se deplasează pe suprafața ca
rosabilă a drumurilor, uneori după 
lăsarea serii sau pe ceață, cind 
există pericolul ca șoferii sâ nu-i ob
serve sau să-i observe cu intirziere. 

șini, siderurgiei și mineritului din 
intreaga țară, care au prezentat ul
timele lor creații, expoziția organi
zată cu acest- prilej cuprinzind va
loroase propuneri de invenții și 
inovații. Prin diversitatea acțiunilor 
inițiate, consfătuirea a oferit posi
bilitatea evaluării realizărilor obți
nute, deschizind noi orizonturi pen
tru impulsionarea activității de 
creație tehnico-științifică originală. 
(Ion D. Cucu).

BACĂU : Construcții 
sociale și edilitar*  

gospodărești

• Cale liberă: SCALA (11 03 72 > —
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 9; 11; 
13; 15; 17; 19. MELODIA (11 13 49) — 
9; 11: 13; 15; 17: 19.
• Cetatea ascunsă: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13: 15; 17; 19. 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17: 
19. ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19

în ultimii ani, comuna Podu Tur
cului, care cunoaște un amplu ‘pro
ces de urbanizare, și-a schimbat 
înfățișarea. Au fost înălțate blocuri 
moderne de locuințe, care însumea
ză peste 300 de apartamente, un 
liceu cu profil agroindustrial care 
pregătește cadre pentru unitățile 
agricole din localitate și din împre
jurimi. 3 școli, 7 grădinițe, un spi
tal cu 200 paturi și policlinică, ma
gazine comerciale, unități de ser
vire a populației și- altele. Totodată, 
au fost extinse rețelele de apă po
tabilă și canalizare, s-au amenajat 
parcuri și locuri de recreare, au 
lost modernizate străzi și trotuare. 
De curind au fost date in folo
sință două brutării, o sală de sport 
și o cantină pentru elevii liceului 
agroindustrial. (Gheorghe Baltă).

TOPOLOVENI : Sporește 
zestrea urbanistică

Fosta comună de acum două de
cenii a devenit astăzi o așezare ur
bană modernă, de nerecunoscut. 
Aici s-au inălțat blocuri inșumind 
1 300 apartamente, s-au dat in fo
losință numeroase magazine comer
ciale și unități prestatoare de ser
vicii pentru populație, un hotel, 
edificii de cultură și sănătate, școli 
și grădinițe. Cu ajutorul cetățeni
lor s-a construit, în ultimul timp, 
un cămin cultural, s-au modernizat 
străzi, s-au indiguit și consolidat 
malurile riului Cîrcinov, s-au re
parat și construit poduri și podețe, 
s-au amenajat spații verzi. Valoa
rea lucrărilor edilitar-gospodărești 
executate prin muncă patriotică in 
acest an este superioară celei pre
văzute in angajamentul asumat in 
întrecerea pentru mai buna gosno- 
dărire și înfrumusețare a localități
lor. In prezent se află în diferite 
stadii de execuție noi blocuri de 
locuințe, se extinde rețeaua de ter- 
moficare, canalizare și apă, se mo
dernizează dotările social-edilitare. 
(C. Gheorghe).

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„REVOLUTION AFRICAINE" (Alger)

a situației economice mondiale
Revizuirea prognozei dezvoltării 

constituie cel lnai evident indiciu al 
unei noi înrăutățiri a situației eco
nomice mondiale. în 1986, ritmul de 
dezvoltare a țărilor industriale ale 
lumii capitaliste n-a fost decit de 
2,5 la sută (față de 3 la sută în 1985 
și 4,7 la sută in 1984), in timp ce in 
rîndul țărilor din lumea a treia două 
grupuri de state au înregistrat re
zultate extrem de modeste. Este vor
ba, pe de o parte, de țări cu un 
venit mediu, serios grevat de dato
riile externe extrem de mari (Ar
gentina, Cote d’Ivoire ș.a.), cu un 
ritm de dezvoltare sub 2 la sută, iar 
pe de altă parte de țări cu un venit 
redus (Africa subsahariană). cu un 
ritm adesea negativ.

Potrivit Raportului Băncii Mon
diale pe 1986—1987 („World Debt. 
Tables"), reducerea in 1986 a pre
țurilor la petrol nu s-a soldat cu 
urmări semnificative asupra creș
terii economice a țărilor în curs de 
dezvoltare importatoare de petrol, 
după cum dovedește și evoluția ra
tei de creștere a P.N.B. (produsul 
național brut), care a înregistrat o 
reducere de la 4,6 la sută in 1985 la 
3.8 la sută în 1986 (—1 la sută pen
tru țările africane situate la sud d» 
Sahara).

Pentru 1987, specialiștii In pro
bleme de conjunctură prevăd o 
agravare a tendințelor anterioare. în 
țările membre ale O.E.C.D. (princi
palele țări ale lumii capitaliste), 
prognozele cu privire Ia dezvoltare 
in acest an au înregistrat o scădere 
de Ia 3.5 la sută la 2,5 la sută, ba 
chiar de 2.3 la sută, potrivit Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.), 
respectiv cel mai redus nivel înre
gistrat din 1982, iar spectrirl infla
ției își face iarăși apariția în mai 
multe țări. în țările in curs de dez
voltare, constrîngerea finanțării ex
terne (reducerea veniturilor, decli
nul contribuțiilor financiare ș.a.) va 
afecta grav perspectivele de dez
voltare.

Tendință caracteristică conjunc
turii actuale. încetinirea dezvoltării 
provine în mare parte dintr-o altă 
tendință, nu mai puțin importantă. 
Este vorba despre diminuarea ce
rerii mondiale, care afectează in 
primul rind țările în curs de dezvol
tare. Prăbușirea bruscă a prețurilor 
materiilor prime (—10 la sută în 
1986). reorientarea piețelor petro
liere și austeritatea deflaționistă im
pusă de F.M.I. in cadrul politicilor 
de reajustare au antrenat o redu
cere drastică a importurilor (produse 
alimentare, produse industriale) și o 
scădere drastică a stocurilor, pro- 
vocînd paralizia unor întregi sec
toare economice. Din 1982 pînă în 
1986. importurile țărilor din America 
Latină au scăzut ca volum cu peste

COMUNICATUL
ședinței Comitetului miniștrilor apărării ai statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
în perioada 24—26 noiembrie 1987, 

la București, capitala Republicii So
cialiste România, a avut loc ședin
ța Comitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La lucrările ședinței au participat : 
general de armată D. Djurov. minis
trul apărării populare al Republicii 
Populare Bulgaria, general de arma
tă M, Vaclavik, ministrul apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
Cehoslovace. general de armată 
H. Kessler, ministrul apărării națio
nale al Republicii Democrate Ger
mane. general de armată F. Siwicki, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Polone, general-colo
nel V. Milea, ministrul apărării na
ționale ai Republicii Socialiste 
România, general-colonel F. Kărpăti, 
ministrul apărării al Republicii 
Populare Ungare, general de armată 
D.Ț. Iazov. ministrul apărării al U- 
niunii Republicilor Sovietice Socia
liste, mareșal al Uniunii Sovietice 
V.G. Kulikov, comandantul-șef al 
Forțelor Annate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, general de armată A.I. Grib
kov. șeful Statului Major al Forțe
lor Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

La ședință au luat parte, de ase
menea. cadre de conducere din mi
nisterele apărării ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia și 
Comandamentul Unificat al Forțelor 
Armate Unite.

Ședința a fost prezidată de minis
trul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România.

Comitetul miniștrilor apărării a a- 
n.alizat probleme privind pregătirea 
trupelor in armatele aliate și a schi
țat căile pentru perfecționarea in 
continuare a acesteia, corespunzător 
cu doctrina militară a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu doctrinele militare naționale si 
Documentul final al Conferinței de 
la Stockholm.

Comitetul miniștrilor apărării a 
subliniat că doctrina militară a sta
telor participante la Tratatul de la

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 27 noiembrie, ora 20 — 30 no
iembrie, ora 20. tn țară: vremea va fi 
caldă, mal ales in prima parte a in
tervalului. iar cerul mai mult noros. 
Ploi locale vor cădea mai ales în re
giunile nordice, vestice și centrale. Izo
lat, spre sfîrșitul intervalului, in nor

5 la sută, in timp ce importurile 
Nigeriei șj Filip.inelor au înregistrat 
o reducere cu 25 la sută.

Fenomenul de scădere a cererii 
afectează, in egală măsură, și țările 
industriale ale lumii capitaliste, 
care continuă să practice, in marea 
lor majoritate, o politică monetară 
(stabilizarea cursului de schimb, 
lupta împotriva inflației, echilibrul 
bugetar) ce implică restricții seve
re in sectorul cheltuielilor publice, 
Pe de altă parte, de teamă să nu 
reactiveze frontul inflației, guver
nele nu se implică serios intr-o poli
tică de relansare a cererii interne. 
Acesta este obiectul polemicii din
tre Statele Unite și partenerii lor 
(Japonia, R.F.G.) in privința proble
mei dezechilibrului comercial și a 
mijloacelor de a-1 soluționa. Nici 
măcar efectul provocat de scăderea 
dolarului și reevaluarea yenului și 
mărcii vest-germane n-a fost sufi
cient pentru ca economiile celor 
două țări să-și recapete vigoarea.

Scăderea accelerată a dolarului 
constituie, în conjunctura actuală, 
un factor suplimentar de criză ma
joră. Dorită inițial de americani, in 
scopul relansării exporturilor lor și 
reglementării delicatei probleme a 
deficitului comercial, această ten
dință, care a provocat atitea pagu
be la nivel mondial, nu s-a soldat 
cu efectele prevăzute de teoria cla
sică. Mai rău încă, ea a provocat in 
cadrul țărilor industriale o tendință 
generală de neîncredere față de la- 
xlsmul monetar și financiar al
S.U.A. (deficit' bugetar șl comercial 
în creștere). Indiciul revelator al 
acestei noi atitudini a agenților de 
bursă față de dolar îl constituie 
faptul că obligațiunile exprimate în 
dolari sint in mod sistematic res
pinse : totalul lor. care s-a diminuat 
sensibil de la începutul acestui an. 
nu mat reprezintă in prezent decit 
o treime din volumul obligațiunilor 
internaționale care intră în opera
țiunile bursiere. Această situație a 
determinat Administrația americană 
să majoreze rata dobinzii în scopul 
de a-i stimula pe investitori să con
tinue să sprijine dolarul și astfel 
să mențină fluxurile de capital spre 
Statele Unite, la nivelul cerut de fi
nanțare a deficitului bugetar. Pe 
lingă faptul că n-a înlăturat neîn
crederea și scepticismul față de do
lar. hotărirea americană de a spori 
veniturile (ratele dobinzii) mărește 
riscul unei noi încetiniri a dezvol
tării în țările industriale și agra
vează. totodată, problema rambur
sării datoriei externe a lumii a treia, 
după ușoara reducere a ratelor no
minale ale dobinzii inregistrate între 
anii 1984 și 1986.

Celălalt motiv de îngrijorare, și 
nu dintre cele mai mici, rezidă în 

Varșovia, formulată în documentul 
Consfătuirii de la Berlin, din 1987, 
a Comitetului Politic Consultativ 
exprimă clar caracterul defensiv al 
strategiei militare a statelor partici
pante la Tratatul de Ia Varșovia, fa
vorizează dialogul dintre Organiza
ția Tratatului de la Varșovia și
N.A.T.O.. întărirea încrederii in Eu
ropa. Ea este subordonată sarcinii de 
a nu admite atit războiul nuclear, cit 
și pe cel clasic, este orientată spre 
suficiența rațională a armamentelor 
și forțelor armate, necesară pentru 
apărare și respingerea unei even
tuale agresiuni și rezultă din inadmi- 
sibilitatea căii militare pentru solu
ționarea problemelor litigioase.

în ședință a fost exprimat acordul 
unanim în legătură cu înțelegerile 
realizate intre U.R.S.S. și S.U.A. pri
vind rachetele cu rază medie și mai 
mică de acțiune, ca un prim pas real 
pe calea distrugerii arsenalelor nu
cleare în condițiile menținerii echi
librului forțelor armate si armamen
telor la un nivel cit măi redus.

Participanții la ședință s-au ex
primat pentru o cit mai grabnică rea
lizare a acordului cu privire la re
ducerea de către părți cu 50 Ia sută 
a armamentelor strategice ofensive. 
Ei consideră că pentru soluționarea 
acestei probleme este necesară res
pectarea, pe o durată de cel puțin 
zece ani, a Tratatului privind apă
rarea antirachetă. în forma în care 
acesta a fost semnat și ratificat.

Comitetul miniștrilor apărării a 
stabilit măsurile cu privire la lărgi
rea pe mai departe a colaborării mi
litare. întărirea unității armatelor 
frățești, menținerea capacității de 
luptă a Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia la un nivel care să asi
gure securitatea statelor socialiste 
aliate.

Comitetul miniștrilor apărării a a- 
doptat hotăriri cu privire la proble
mele examinate.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, in spiritul înțe
legerii reciproce.

dul țării, ploile șe pot transforma In 
lapovlță și ninsoare. Vintul va prezen
ta unele intensificări tn sud-estul tă
rii. Temperatura aerului va marca o 
scădere ușoară. Minimele vor ti cu
prinse. in general, intre zero si 8 gra
de. iar maximele între 6 șl 16 grade, 
mai scăzute la sfirșitul intervalului, tn 
București: vremea Va fi caldă, mai 
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi mai mult noros. Temporar, va 
ploua. VInt slab pînă Ia moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre 4 
și 8 grade, iar maximele între 11 și 15 
grade.

evoluția recentă a problemei dato
riei. în anul 1986. datoria externă. a 
lumii a treia (1 035 miliarde de do
lari) a crescut de patru ori mai re
pede decit rata de dezvoltare pe 
plan mondial, in timp ce transferu
rile nete de resurse în avantajul ță
rilor in curs de dezvoltare au deve
nit in general negative Jncepînd din 
1983 (—26,3 miliarde de dolari in 
1985).

Această dublă tendință' a avut ca 
efect creșterea subvențiilor din re
sursele bugetare (30 Ia sută in 1985 
in Brazilia, 180 la sută in Argenti
na), cu impunerea unei limitări se
vere a cheltuielilor de investiții si 
consum (intre 1982 și 1985 investi
țiile s-au redus cu 7 la sută in Ame
rica Latină) și cu sporirea sacrifi
ciilor in vederea creșterii exportu
rilor, pentru a face fată obligațiilor 
datoriei.

Constatarea cu privire la inefi
cienta politicilor de redresare, cit și 
convingerea că o parte din datorii 
nu va mai putea fi rambursată i-au 
determinat in ultimul an pe. credi
tori să treacă la o nouă abordare a 
problemei, datorită consecințelor 
sale asupra sistemului de plăți in
ternaționale.

Conform noii strategii, creditorii 
par să se orienteze spre un trata
ment diferențiat al debitorilor, con
cretizat, față de un număr foarte 
restrins de țări cu un venit scăzut 
(Africa subsahariană). prin formule 
de reeșalonare, echivalente, de fapt, 
cu un moratoriu (rată a dobinzilor 
nulă, o perioadă de rambursare de 
25 de ani — aceasta fiind propune
rea franceză la întitnirea la nivel 
înalt de la Veneția).

în ceea ce privește celelalte țări, 
și in special țările cu datorii foarte 
mari, sistemul bancar internațional 
caută modalități noi de plată. înar- 
mipdu-se, in același timp, impotriva 
riscurilor de neachitare.

Aceste noi incercări se referă in 
special la modalitățile de conver
tire a datoriilor (recuperare cu un 
rabat care poate să ajungă de Ia 20 
la sută la 90 Ia sută) și transferarea 
datoriilor in special in cadrul între
prinderilor țărilor debitoare. Con
form acestui plan, creanțele sint 
transformate în investiții (Filipine, 
Argentina).

în realitate, este vorba despre 
prevederi destinate să apere exclu
siv interesele sistemului bancar in
ternațional. Problema solvabilității 
debitorilor continuă însă sâ fie de 
actualitate, iar soluționarea ei nece
sită o refinanțare mai puțin costi
sitoare și facilități la export, inclu
siv stabilizarea cursurilor materiilor 
prime și deschiderea largă a pie
țelor.

cinema
• Moromeții — 18; Iartă-mă — 10; 
12; 14; 16: STUDIO (59 53 15)
• Secretul lui Nemesis: EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 1.1,30; 14; 16,30: 19, CUL
TURAL (83 50 13/ — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19
« Figuranții: LIRA (317171) — 9; 
12; 15; 18
O Pădurea de mesteceni: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
& Acțiunea Edelstein: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15; 17; 19
• Pădurea de fagi: POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19

• Anul soarelui liniștit: LUMINA
(14 74 16) — 9: 11; 13; 15; 17; 19
• O logodnică pentru prinț: TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Eroi îndrăgiți ai ecranului: PA
TRIA (11 86 35) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• inspector fără armă: FERENTARI 
(80 49 85 — 15; 17; 19
• Căpitanul vasului „Pelerin44: VI
ITORUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Propram special pentru copii și ti
neret: DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19 

• A fost odată un Hollywood: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.

teatre
• 1 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mare): Caligula — 18: (sala Atelier): 
Cartea Iui Ioviță — 13

• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Gheorghi Dimi
trov (R.P. Bulgaria). Soliști: Cristi
na Anghelescu, Marin Cazacu — 18; 
(sala Studio): „Literatura chitarei44 
— 17
• Opera Română (13 18 57): Peer 
Gynt — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, Bd. 
N. Bălcescu 2 : Silvia — 18
• Teatrul Mic (14 70 81): Diavolul și 
bunul Dumnezeu — 18

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Bă- 
trîna și hoțul — 18,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 18
• Teatrul „C.I. Nottara“ (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18; (sala Studio): O noapte furtu
noasă — 18.30
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Iarna cind au murit can
gurii — 18,30; (sala Giulești, 18 04 85): 
Medalionul de argint — 18.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ 

(Sala Savoy, 13 50 78: : Savoy, Savoy
— 18; (sala Victoria, 50 58 65): Eu vă 
fac să rideți — 9
• Teatrul ,,ion Creangă44 (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții «- 9;
• Teatrul „Țăndărică* 4 (15 23 77, sala 
Victoria) : Aventuri cu Scufița Roșie
— 10; 15: (sala Cdsmonauților.
11 12 04): Poveste despre marioneta
— 15.
• Circul București (10 4195): „A sdsit 
circul!44 — 18,30
C» Studioul de teatru I.A.T.C. 
(13 72 59) : Stress — 19.



Noi și rodnice perspective prieteniei și 
colaborării multilaterale româno-egiptene

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
Aprobarea unui proiect de rezolufie, propus de un grup de țări 
socialiste, intre care ți România, privind crearea unui sistem 

atotcuprinzător de pace ți securitate mondială

Cu interes deosebit de viu, cu 
sentimente de profundă satisfacție 
opinia publică din țara noastră a ur
mărit vizita oficială de prietenie în
treprinsă în Republica Arabă Egipt 
de tovaKășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația președintelui 
Mohamed . Hosni Mubarak și a 
doamnei Suzanne Mubarak. Este 
absolut evident că prin rezultatele 
rodnice cu care s-a încheiat, prin 
documentele semnate și înțelegerile 
convenite, prin concluziile politice 
pe care ler-a pus în evidență, prin 
largul ecou pe care l-a suscitat, 
vizita s-a înscris ca un eveniment 
de amplă semnificație nu numai 
sub aspectul relațiilor bilaterale, dar 
și pe planul) general al actualității 
internaționale.

Primirea plină de căldură re
zervată solflor poporului român, 
înaltele onoruri cu care au fost în
conjurați pe toată durata vizitei, ma
nifestările de stimă și prietenie ale 
populației s-an constituit în noi și 
noi mărturii ale considerației de 
care se bucură azi pretutindeni în 
lume România socialistă, președin
tele țării, caracterizat, pe deplin te
mei. de presa egipteană drept „un 
simbol al luptei ferme pentru demo
crație și dreptate, pentru .încetarea 
politicii imperialiste de forță și dic
tat, pentru asigurarea afirmării inde
pendente a tuturor națiunilor lumii, a 
destinderii și păcii". ,,mare prieten 
al poporului egiptean".

Desfășurată în atmosfera cordială, 
prietenească ce caracterizează rela
țiile româno-egiptene, vizita a pus 
în evidență satisfacția reciprocă 
pentru evoluția ascendentă pe care o 
cunoaște colaborarea pe multiple 
planuri dintre România și Egipt, 
puternic stimulată de repetatele în- 
tîlniri la nivel înalt de la București 
și Cairo și a permis, totodată, iden
tificarea de noi căi și posibilități 
pentru extinderea în continuare a 
acestei conlucrări fructuoase.

„Vizita pe care o facem în Repu
blica Arabă Egipt — a spus tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU — repre
zintă o nouă ilustrare a bunelor 
relații de prietenie și colaborare din
tre țările și popoarele noastre, a 
dorinței comune de a le dezvolta tot 
mai mult, pe toate planurile. Aș dori 
să subliniez, și cu acest prilej, im
portanța deosebită pe care au avut-o, 
de-a lungul anifor, intilnirile la ni
vel inalt în dezvoltarea continuă a 
relațiilor româno-egiptene".

La rîndul său. președintele MO
HAMED HOSNI MUBARAK a 
spus : „Este neîndoielnic că dezvol
tarea impetuoasă a cooperării rodni
ce intre România și Egipt in toate 
domeniile constituie o dovadă eloc
ventă a energiilor uriașe pe care le 
putem mobiliza pentru a servi obiec
tivele de dezvoltare a celor două 
țări, pentru a depăși dificultățile și 
problemele aflate in calea popoare
lor care luptă să asigure un viitor 
mai bun generațiilor viitoare".

în acest spirit, așa cum se evi
dențiază în Comunicatul comun, 
publicat la încheierea vizitei, po
tențialul și cerințele economice ale 
României și Egiptului, precum și 
rezultatele bune obținute pînă în 
prezent creează condiții pentru spo
rirea și diversificarea schimburilor

ORIENTUL MIJLOCIU
NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager- 

pres). — Consiliul de Securitate a 
adoptat o rezoluție prin care se pre
lungește mandatul Forțelor O.N.U. 
de observare a. dezangajării în zona 
înălțimilor Golan (U.N.D.O.F.) pînă 
la 31 mai 1988.

Decizia survine ca răspuns la su
gestia în acest sens a secretarului 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, cuprinsă intr-un raport 
adresat consiliului. în document se 
menționează. între altele, că, deși 
in zona unde se află aceste forțe ale 
O.N.U. se menține calmul, situația 
pe ansamblul Orientului Mijlociu 
continuă să conțină „pericole poten
țiale" și va rămîne în același sta
diu atit .timp cît nu se va realiza o 
reglementare durabilă și cuprinză
toare a tuturor problemelor re
giunii.

Guvernele Siriei și Israelului și-au 
dat acordul cu privire la prelun
girea mandatului U.N.D.O.F.

DAMASC 26 (Agerpres)..— Regele 
Hussein al Iordaniei a întreprins 
miercuri o vizită la Damasc. Cu 
acest prilej, președintele Siriei, Ha
fez Al-Assad. si suveranul iordanian 
au avut convorbiri care s-au concen
trat asupra situației în regiune si pe 
plan arab, a rezoluțiilor adoptate la 
recenta conferință extraordinară 
arabă la nivel înalt de la Amman și 
a relațiilor bilaterale. 

comerciale, ca și pentru o mai strînsă 
colaborare tehnico-științifică, în spe
cial pe termen lung, în vederea asi
gurării economiilor naționale ale 
celor două țări cu produse de bază, 
mașini și utilaje. în mod concret, 
în această direcție, președinții celor 
două țări au semnat în timpul vizi
tei Acordul pe termen lung pri
vind lărgirea colaborării economice 
și tehnico-științifice, a schimburilor 
comerciale între Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Egipt, 
pină in anul 2000 și au hotărît ca 
instituțiile centrale și întreprinderi
le specializate din cele două țări 
să adopte măsurile necesare pentru 
înfăptuirea in practică a prevede
rilor acestui document.

România și Egiptul apreciază că 
în zilele noastre un rol hotărîtor 
în progresul societății revine știin
ței, ca pirghie a dezvoltării econo
mice și sociale, în slujba omului și 
păcii. în această optică, cu prilejul 
primirii delegației de oameni de ști
ință egipteni, a fost adus un cald 
omagiu tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu și s-a dat 
o înaltă apreciere activității ce o 
desfășoară în domeniul cercetării 
științifice, aportului de mare însem
nătate la dezvoltarea științei româ
nești și la îmbogățirea patrimoniului 
cunoașterii universale.

Totodată, în cadrul întîlnirii au 
fost subliniate posibilitățile largi 
existente pentru intensificarea co
laborării dintre oamenii de știință 
români și egipteni în vederea solu
ționării în comun a unor probleme 
privind dezvoltarea economico-socia- 
lă a celor două țări, a întăririi prie
teniei dintre popoarele noastre.

România și Egiptul au convenit, 
de asemenea, sâ-și concentreze e- 
forturile în direcția extinderii și 
diversificării cooperării în domenii
le energiei, industriei și agricultu
rii. a contactelor guvernamentale și 
parlamentare, ca și în sferele învă- 
țămîntului, culturii, ale presei, radio- 
televiziunii și turismului, pentru mai 
buna cunoaștere și apropiere intre 
cele două popoare.

Cu prilejul convorbirilor oficiale, 
analiza problemelor vieții internațio
nale a pus in evidență preocuparea 
față de problemele grave și complexe 
care se mențin în lume. Pornindu-se 
de la faptul că armele nucleare pot 
distruge însăși viața pe planeta noas
tră, s-a subliniat că aceasta impune o 
nouă concepție, o nouă abordare a 
problemelor păcii, securității și co
laborării în lume. România și E- 
giptul au salutat înțelegerea de 
principiu dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
cu privire la încheierea unui 
acord referitor la lichidarea ra
chetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune și a celor operativ- 
tactice, apreciind că sînt necesare în 
continuare acțiuni hotărîte în direc
ția realizării unui program complex 
de dezarmare, care să prevadă și in
terzicerea armelor chimice, a allot 
arme de distrugere in masă, redu
cerea substanțială a armelor clasice, 
a efectivelor și cheltuielilor militare, 
folosirea Cosmosului numai in sco
puri pașnice. Resursele eliberate 
prin dezarmare — au arătat cei doi 
președinți — ar urma să fie folosi
te pentru nevoile dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tuturor statelor, în

După cum transmite agenția 
Petra, vizita regelui Hussein al 
Iordaniei la Damasc a avut loc în 
cadrul cooperării și coordonării pe
riodice dintre cele două țări.

BONN 26 (Agerpres). — în cursul 
vizitei pe care a efectuat-o în R.F. 
Germania, președintele Libanului, 
Amin Gemayel. a conferit cu can
celarul Helmut Kohl și cu ministrul 
afacerilor externe. Hans-Dietrich 
Genscher, partea vest-germană pro- 
nunțindu-se în sprijinul unei soluții 
negociate a problemei libaneze. De 
asemenea, a fost afirmat sprijinul 
pentru menținerea suveranității și in
tegrității Libanului. Au fost, totoda
tă. discutate aspecte ale cooperării 
dintre cele două țări, președintele 
Libanului solicitînd o creștere a con
tribuției vest-germane la procesul de 
refacere a economiei libaneze.

O grevă de trei zile a fost decla
rată in școlile palestiniene din te
ritoriile arabe ocupate, în semn de 
protest față de condițiile inumane in 
care își desfășoară activitatea și față 
de lipsa de mijloace materiale. Șco
lile sînt supraaglomerate. înregis- 
trîndu-se un deficit de peste 1 500 
clase. Deficitul financiar al munici
palităților arabe din teritoriile ocupa
te este de 30 milioane dolari.

(Agerpres) 

primul rînd a celor în curs de dez
voltare.

Cum era și firesc, în cadrul dialo
gului la nivel înalt o atenție deose
bită a fost acordată situației din 
Orientul Mijlociu, cei doi președinți 
pronunțîndu-se pentru instaurarea 
unei păci globale, juste și durabile in 
această regiune, 'pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arafce ocu
pate în urma războiului din 1967, re
cunoașterii dreptului inalienabil al 
poporului palestinian la autodeter
minare — inclusiv la crearea unui 
stat palestinian propriu — asigurării 
integrității, suveranității și securită
ții tuturor statelor din zonă. A fost 
subliniată însemnătatea convocării, 
cît mai curînd posibil, a unei con
ferințe internaționale. sub egida
O.N.U., cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, singurul 
reprezentant legitim al poporului pa
lestinian, precum și a membrilor per
manent ai Consiliului de Securitate. 
Președintele Egiptului a ținut să 
salute eforturile perseverente ale 
României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în vederea ajun
gerii la o bază care să permită înce
perea tratativelor : „Aș dori să sub
liniez aici, stimate prietene — a 
spus el — că ați fost in fruntea celor 
care au făcut apel la convocarea a- 
cestei conferințe, ca un cadru pen
tru negocieri și o cale pentru a se 
ajunge la o formă practică de păs
trare a echilibrului necesar intre 
drepturile legitime ale părților".

în legătură cu ultimele evoluții 
din zona Golfului, s-a apreciat că se 
impun măsuri ferme pentru aplicarea 
Rezoluției 598 a Consiliului de Secu
ritate și soluționarea politică, prin 
tratative, a problemelor dintre Iran 
și Irak, pentru asigurarea naviga
ției libere in această regiune.

Imperativul lichidării subdezvoltă
rii și instaurării noii ordini economi
ce internaționale și, în acest cadru, 
însemnătatea unei conferințe inter
naționale în cadrul O.N.U., care să 
ducă la soluții reciproc acceptabile 
problemelor economice mondiale, in
clusiv cea a datoriei externe ; reafir
marea solidarității cu lupta popoare
lor africane pentru lichidarea colo
nialismului și dezvoltarea economi
că și socială de sine stătătoare ; con
damnarea cu hotărire a actelor agre
sive ale Africii de Sud împotriva sta
telor independente vecine ; eviden
țierea importanței și rolului pozitiv 
al mișcării de nealiniere ; necesitatea 
participării active și egale la viața 
internațională a tuturor statelor, in
diferent de mărime și orinduire so
cială — iată tot atitea probleme im
portante asupra cărora dialogul la 
nivel înalt a ilustrat convergența 
punctelor de vedere.

Opinia noastră publică, alături de 
opinia publică egipteană salută cu 
satisfacție rezultatele rodnice ale 
noului dialog la nivel înalt româno- 
egiptean, cu convingerea că prin 
transpunerea în viață rt înțelegerilor 
convenite se va realiza o conlucrare 
tot mai fructuoasă intre țările noas
tre, atit pe plan bilateral, cît și în 
sfera vieții internaționale. în intere
sul și spre binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii, înțelegerii și coope
rării între națiuni.

Nicolae PLOPEANU

Vie condamnare a 
acțiunilor agresive ale 
rasiștilor sud-africani 
BEIJING 26 (Agerpres). — Poporul 

chinez condamnă cu hotărire noua 
crimă sîngeroasă a regimului rasist 
sud-african, scrie „Ziarul Poporu
lui" din Beijing în legătură cu ultima 
acțiune agresivă a R.S.A. împotriva 
Angolei. Ziarul califică drept zadar
nice încercările Africii de Sud de a 
abate atenția de la lupta pentru li
bertate a populației sud-africane prin 
lansarea de incursiuni militare în 
Angola. Se subliniază că această ac
țiune va duce la o condamnare in
ternațională și mai largă a autori
tăților rasiste.

PRETORIA 26 (Agerpres). — R.S.A. 
refuză să aplice rezoluția Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. în care 
se cere regimului de la Pretoria 
încetarea imediată a agresiunii îm
potriva R. P. Angola și retragerea 
neîntîrziată a trupelor sale de pe te
ritoriul angolez. La cîteva ore de 
la adoptarea rezoluției de către 
Consiliul de Securitate, ministrul 
sudafrican de externe, Roelof Bo
tha, a respins-o categoric. într-o 
declarație televizată, el a mențio
nat că trupele regimului de la Pre
toria vor rămîne pe teritoriul an
golez „atît timp cît va fi necesar".

Satisfacție și aprobare față de convenirea 
acordului privind eliminarea rachetelor 

cu rază medie de acțiune și operativ-tactice 
— Aprecieri, declarații, luări de poziție —

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.C.U.S. a a- 
probat rezultatele convorbirilor de la 
Geneva dintre ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Eduard Șevard- 
nadze, și secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz. în cadrul cărora a fost 
definitivat Acordul sovieto-american 
cu privire la lichidarea rachetelor

★

BERLIN 26 (Agerpres). — înțele
gerea de principiu dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. asupra unui tratat privind 
eliminarea globală a rachetelor cu 
rază medie de acțiune ale celor două 
țări constituie o încurajare pentru 
toți cei care doresc sincer pacea, in
tensificarea- cooperării internaționa
le și acționează în această direcție 
— a declarat secretarul general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane» 
Erich Honecker, într-o declarație 
făcută agenției A.D.N. Poporul 
R.D.G. salută acest rezultat, deoarece 
el servește în cel mai adevărat 
sens al cuvîntului interesele noastre 
vitale, precum și pe cele ale altor 
popoare din Europa și din întreaga 
lume.

PRAG A 26 (Agerpres). — Apropia
ta semnare a acordului sovieto- 
american cu privire la lichidarea 
completă a rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune va repre
zenta un pas istoric —- a declarat 
ministrul afacerilor externe al Ceho
slovaciei, Bohuslav Chnoupek.

LUSAKA 26 (Agerpres). — Statele 
africane acordă o mare însemnăta
te apropiatei semnări de către 
U.R.S.S. și S.U.A. a tratatului pri
vind eliminarea rachetelor cu rază 
medie și mai scurtă de acțiune din 
Europa, a declarat la Lusaka pre
ședintele Zambiei, David Kenneth 
Kaunda. El a adresat țărilor occi
dentale apelul de a trece de la vorbe 
la fapte și a apreciat că S.U.A. tre
buie să contribuie la normalizarea 
relațiilor cu U.R.S.S., ceea ce va 
constitui un aport la însănătoșirea 
situației internaționale, transmite a- 
genția T.A.S.S.

PARIS 26 (Agerpres). — în ca
drul unui interviu acordat televiziu
nii franceze, președintele Franțois 
Mitterand a salutat înțelegerea so- 
vieto-americană privind lichidarea 
rachetelor cu rază medie și maî 
scurtă de acțiune, relatează agenția
T.A.S.S. „Dezarmarea este una dintre 
cele mai importante condiții pentru 
continuarea existenței lumii noas
tre", â declarat șeful . statului 
francez.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc o sesiune spe
cială a Consiliului miniștrilor de ex
terne ai țărilor N.A.T.O., în cadrul 
căreia secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, a prezentat o infor
mare asupra convorbirilor avute la 

Un lanț uman, de circa 14 km, au alcătuit participanțij Ia recenta de
monstrație pentru pace și dezarmare, care s-a desfășurat zilele trecute la 

Roma

nucleare cu rază medie și rază mai 
scurtă de acțiune.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Casa Albă a dat publicității o decla
rație în care se subliniază că apro
piata intîlnire sovieto-americană la 
nivel înalt „va oferi suficiente po
sibilități" pentru dezbaterea „unui 
evantai larg de probleme" privind 
relațiile americano-sovietice.

★

Geneva cu ministrul de externe al
U.R.S.S., Eduard Șevardnadze.

După sesiune, George Shultz a 
declarat ziariștilor că țările N.A.T.O. 
sprijină „unanim și deplin" acordul 
privind rachetele cu rază medie și 
mai scurtă de acțiune. El a precizat 
că S.U.A. nu vor mai amplasa alte 
rachete de acest tip în Europa oc
cidentală după semnarea acordului 
cu U.R.S.S.

VIENA 26 (Agerpres) — Ministerul 
Afacerilor Externe al Austriei a sa
lutat, într-o declarație transmisă de 
agenția A.P.A., rezultatele intilnirii 
de la Geneva dintre miniștrii de 
externe ai S.U.A. și U.R.S.S., expri- 
mîndu-și speranța că viitorul tratat 
cu privire la eliminarea rachetelor 
cu rază medie și mai scurtă de ac
țiune va fi aprobat cît mai curînd 
de Congresul american.

BRUXELLES 26 (Agerpres). — Un 
purtător oficial de cuvint al Minis
terului de Externe al Belgiei a de
clarat că țara sa este satisfăcută de 
încheierea cu succes a negocierilor 
sovieto-americane privind încheierea 
unui tratat de lichidare a rachete
lor cu rază medie și mai scurtă de 
acțiune. El a anunțat că. pe baza 
unei hotărîri a guvernului, procesul 
de instalare a rachetelor nucleare 
americane cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul Belgiei, prevăzut in 
graficul N.A.T.O., se suspendă, iar 
după ratificarea acordului va începe 
demontarea și lichidarea rachetelor 
amplasate, relatează agenția T.A.S.S.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Fostul președinte al S.U.A.. Gerald 
Ford, și-a exprimat — intr-un inter
viu — speranța că apropiata semna
re a acordului sovieto-american pri
vind rachetele cu rază medie și mai 
scurtă de acțiune va contribui Ia îm
bunătățirea generală a relațiilor din
tre cele două țări. După semnarea 
acordului, a adăugat el, ar trebui să 
înceapă negocieri in privința redu
cerii armamentelor convenționale în 
Europa, precum și tratative con
structive asupra reducerii armamen
telor strategice.

ANKARA 26 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvîht al Ministerului 
de Externe al Turciei a exprimat 
satisfacția guvernului de la Ankara 
față de convenirea acordului sovie- 
to-american. arătînd că acest act va 
putea aduce o contribuție Ia obți
nerea de rezultate pozitive și în alte 
domenii ce privesc dezarmarea, în 
special al armelor chimice și con
venționale.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — Comitetul nr. 1 al Adunării 
Generale a O.N.U. a aprobat proiec
tul de rezoluție propus de un grup 
de țări socialiste. între care și Româ
nia, privind crearea unui sistem 
atotcuprinzător de pace și securitate 
mondială.

în legătură cu această problemă, 
țările socialiste coautoare au pre
zentat anterior un memorandum in 
care se relevă că. in condițiile inter
naționale actuale, de o mare com
plexitate și gravitate, este necesară 
o_ concepție de pace și securitate care 
să creeze garanții trainice de supra
viețuire a omenirii, să permită edi
ficarea unei lumi libere de arma nu
cleară. în care să nu se recurgă Ia 
forță și la amenințarea cu forța. Se 
subliniază că un asemenea sistem de 
pace și securitate poate fi asigurat 
numai prin eforturile colective ale 
întregii comunități mondiale, în con
dițiile egalității în drepturi a tutu
ror membrilor ei. cu folosirea ple
nară a posibilităților oferite de 
O.N.U.

Memorandumul pune un accent 
deosebit pe necesitatea opririi cursei 
înarmărilor și infăptuirii dezarmă
rii. în primul rînd nucleare, a elimi
nării celorlalte arme de distrugere 
în masă, a reducerii substanțiale a 
forțelor armate, armamentelor și 
cheltuielilor militare ca o condiție de 
bază, a edificării unei păci trainice. 
Se evidențiază că acordul preliminar 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind 
eliminarea rachetelor cu rază medie 
și mai scurtă de acțiune se cere 
urmat de noi înțelegeri1 privind re
ducerea cu 50 la sută a armamente
lor nucleare strategice și interzice
rea dezvoltării altor tipuri de arma
mente sau creării de arme pe baza 
unor principii fizice noi. De aseme
nea. se subliniază că. datorită carac
terului interdependent al lumii con
temporane. sînt necesare eforturi co
lective mai eficiente, pe baza Cartei 
O.N.U., in vederea soluționării pro

VARȘOVIA

Plenara C. C.
VARȘOVIA 26 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
primei părți a plenarei C.C. al
P.M.U.P., care dezbate raportul Bi
roului Politic privind „Adîncirea 
înnoirii socialiste — condiție a ac
celerării dezvoltării Poloniei" — re
latează agenția P.A.P.În sprijinul soluționării pașnice a conflictului dintre Iran și Irak

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvint al Națiuni
lor Unite a anunțat că secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, va începe miercurea viitoa
re o serie de convorbiri cu reprezen
tanții speciali ai Irakului și Iranului 
în legătură cu modalitățile de apli
care a rezoluției 598 a Consiliului de 
Securitate vizi nd incetarea conflic
tului dintre cele două țări. Se aș
teaptă ca discuțiile să dureze pînă 
la sfîrșitul săptăminii viitoare.

Irakul va fi reprezentat la consul
tări de ministrul de externe Tariq 
Aziz, iar Iranul — de adjunctul mi

Căderile la bursele de valori vor afecta 
ritmurile de creștere în țările occidentale 

industrializate
Un studiu al Băncii Japoniei

TOKIO 26 (Agerpres). — Potrivit 
unui studiu al Băncii Jăponiei, că
derile de la bursele de devize și va
lori. înregistrate începînd din luna 
octombrie. vor avea in 1988 re
percusiuni notabile asupra ritmurilor 
de creștere în țările occidentale in
dustrializate. în aceste țări, rit
mul mediu de creștere va fi de 
2.2 Ia sută în termeni reali, pro
centaj inferior celui de 2,7 la 
sută, estimat anterior crizei mo
netare. Evaluările publicate în stu
diul menționat relevă, de aseme
nea, că 21 țări membre ale Orga
nizației pentru Cooperare și Dezvol
tare Economică (O.C.D.E.) vor înre
gistra, anul acesta, o creștere de 2,1 
Ia sută, față de 2,6 la sută cît se pre
văzuse. în Statele Unite, ritmul creș
terii va fi de 2.6 la sută la nivelul 
întregului an 1987, dar va scădea la 
1,5 la sută, în 1988, ca urmare a re

blemelor economice mondiale sl in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale. în acest sens, ținînd 
seama de tendința crescindă a dez
voltării inegale din punct de vedere 
economic, a adîncirii decalajelor din
tre țările bogate și cele sărace, me
morandumul scoate in relief necesi
tatea adoptării unor măsuri cuprin
zătoare și eficiente pentru accelera
rea dezvoltării țărilor rămase în 
urmă și pentru crearea pe plan in
ternațional a unor condiții economi
ce. comerciale și financiare cores
punzătoare.

Documentul arată că. în concepția 
țărilor coautoare, pentru a contribui 
la întărirea încrederii și înțelegerii 
între state, in interesul păcii și secu
rității internaționale, este esențială 
realizarea deplină a drepturilor fun
damentale ale omului la viață și la 
muncă, a drepturilor sale politice, 
civile, economice, sociale și culturale 
în totalitatea și interdependenta lor. 
Țările coautoare consideră că solu
ționarea tuturor - problemelor legate 
de drepturile omului și libertățile 
fundamentale trebuie să se realize
ze în cadrul național al fiecărui stat 
și reprezintă un atribut esențial al 
suveranității acestuia.

în încheiere, se exprimă speranța 
că actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. va contribui la dez
voltarea și concretizarea ideii rea
lizării unei securități atotcuprinză
toare. prin eforturile comune ale în
tregii comunități internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — în plenara Adunării Gene
rale a O.N.U. au luat sfirșit dezba
terile asupra problemei palestiniene. 
Majoritatea covîrșitoare a celor 
aproximativ 50 de delegați care au 
luat cuvintul în dezbaterile pe 
această temă s-au pronunțat pentru 
respectarea și materializarea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat .propriu, independent.

al P.M.U.P.
Potrivit hotărîrii Comitetului Cen

tral, a doua -parte a plenarei ur
mează să aibă loc în prima jumătate 
a lunii decembrie.

Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, a 
rostit o cuvîntare la încheierea dez
baterilor primei părți a plenarei.

nistrului de externe, Mohammed Ja
vad Larijani.

TOKIO 26 (Agerpres). — Amba
sadorii și șefii a 17 misiuni diplo
matice arabe din Japonia s-au în- 
tilnit cu ministrul nipon al afaceri
lor externe. Sosuke Uno, care a re
afirmat poziția țării sale în spri
jinul unei soluții pașnice a con
flictului Iran—Irak. Japonia — a 
spus el — a transmis Iranului cere
rea de a accepta imediat rezoluția 
598 a Consiliului de Securitate pri
vind încetarea focului în acest 
conflict.

ducerii cererii interne și a consu
mului. Alte țări occidentale dezvol
tate, între care Marea Britanie. 
Franța și Italia, vor înregistra, la 
rindul lor, ritmuri mai reduse ale 
creșterii economice.

Un alt studiu, elaborat de banca 
,.Mitsubishi", estimează că, în anul 
fiscal viitor, care începe în aprilie 
1988, Japonia va înregistra un ritm 
de creștere de 3,5 la sută. Pe baza 
evoluției prețurilor la petrol și a cal
culării ratei de schimb a dolarului 
la 130 de yeni, studiul menționat 
prevede o creștere a consumului in
tern in Japonia, concomitent cu re
ducerea, cu 1,5 la sută, a exporturi
lor japoneze pe piețele partenerilor 
tradiționali. în sfirșit, „Mitsubishi" 
estimează că excedentul balanței co
merciale nipone se va cifra, anul a- 
cesta, la 91 miliarde dolari, dar va 
scădea, în 1988, la 72 miliarda — 
transmite agenția E.F.E.
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SEMNARE. La Praga a fost sem
nat protocolul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Socialiste Ceho
slovace privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1988. Documentul 
prevede dezvoltarea în continuare 
a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

CONVORBIRI. La Moscova a 
avut loc, joi. o primă rundă de 
convorbiri între Andrei Gromîko, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și președintele 
Republicii Zambia, Kenneth David 
Kaunda, sosit in aceeași zi intr-o 
vizită de prietenie în Uniunea So
vietică. Au fost examinate rela
țiile dintre cele două țări, subli- 
niindu-se cu satisfacție evoluția 
ascendentă a acestora. Totodată, 
s-a procedat la un amplu schimb 
de păreri asupra unor probleme 
majore ale vieții internaționale, o 
atenție deosebită fiind acordată 
evoluțiilor din Africa australă.

ÎNTÎLNIRE. Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce

hoslovace. s-a intilnit cu secreta
rul general al P.C. Portughez. Al
varo Cunhal, care Întreprinde o 
vizită in Cehoslovacia. Convorbirea 
a prilejuit un schimb de opinii a- 
supra relațiilor dintre cele două 
țări și partide, precum și a unor 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, rela
tează agenția C.T.K.

RETRAGERE. După cum anunță 
agențiile T.A.S.S. și S.P.K., joi a 
început retragerea din Kampuchia 
a unui nou contingent de militari 
vietnamezi. Pentru prima dată, re
tragerea se desfășoară în prezen
ta unor observatori străini și re
prezentanți ai unor organizații in
ternaționale, în acest an — preci
zează agențiile citate — urmează 
a fi retrași circa 20 000 de militari 
vietnamezi din Kampuchia.

VIZITE. La Națiunile Unite S-a 
anunțat oficial că Diego Cordovez, 
reprezentant personal al secretaru
lui general al O.N.U. la convorbi
rile indirecte afgano-pakistaneze, 
va întreprinde în prima jumătate 

a lunii decembrie vizite la Kabul 
și Islamabad, transmite agenția 
T.A.S.S. Scopul misiunii sale este 
pregătirea unei noi runde de ast
fel de negocieri, care să aibă loc 
cel mai tirziu în martie anul vii
tor.

LA TOKIO s-a încheiat prima 
intilnire consultativă sovieto-nipo- 
nâ organizată de ziarul „Yomiuri" 
în colaborare cu Academia de ști
ințe a U.R.S.S. In cadrul reuniunii, 
la care au participat reprezentanți 
ai cercurilor politice, economice și 
științifice din cele două țări, au 
fost discutate probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate și de continuarea efortu
rilor în vederea apropierii poziții
lor celor două țări în diferite pro
bleme internaționale, relatează a- 
genția T.A.S.S.

GUVERNUL SUDANEZ a anun
țat mobilizarea generală a forțelor 
apărării populare — transmit agen
țiile T.A.S.S. și KUNA. Se preci
zează că măsura a fost determina
tă de activizarea în ultima vreme 
a atacurilor „Armatei Populare de 
Eliberare a Sudanului" (A.P.E.S.), 
forțe rebele care acționează în 
sudul țării. După cum a anunțat o 
oficialitate guvernamentală, mobili
zarea are drept obiectiv eliberarea 
unor teritorii ocupate de forțele 
A.P.E.S. Primul-ministru al Suda
nului, Sadiq El Mahdi, a declarat 
că „țara este capabilă să-și rezolve 

aceste probleme fără a recurge la 
ajutor strain".

ADOPTARE. Adunarea Naționa
lă a Franței a adoptat, cu majori
tate de voturi, proiectul de lege 
prezentat de guvern privind statu
tul Noii Caledonii. Documentul pre
vede. între altele, acordarea unei 
autonomii limitate acestui teritoriu 
francez de peste mări. Frontul de 
Eliberare Națională Kanak Socia
list (F.L.N.K.S.) a declarat că res
pinge această hotărire și va lupta 
pentru a împiedica traducerea ei 
în viață, relatează agenția T.A.S.S. 
Proiectul de lege va fi dezbătut 
de Senat în a doua parte a lunii 
decembrie.

CONGRES. în capitala Mexicului 
au început lucrările primului Con
gres al Partidului Mexican Socia
list (P.M.S.), consacrate dezbaterii 
și aprobării programului și statu
tului acestei formațiuni politice, 
creată în luna martie a.c., prin 
fuzionarea a cinci partide politice 
de stingă. Congresul a aprobat 
totodată platforma electorală a 
P.M.S. pentru alegerile preziden
țiale prevăzute pentru anul viitor.

ÎN LOCALITATEA ANGOLEZA 
LUBANGO a avut Ioc o intilnire 
între Sam Nujoma. președintele 
Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), și Jorge 
Risciuet Valdes-Saldana. membru 
al Biroului Politic și al Secretaria

tului C.C. al P.C. din Cuba. Cele 
două părți — relatează agenția 
Prensa Latina — au examinat evo
luțiile din Africa australă, în spe
cial chestiuni legate de lupta des
fășurată de S.W.A.P.O. în Namibia, 
ocupată in mod ilegal de regimul 
rasist de la Pretoria, precum și 
situația creată ca urmare a escala
dării acțiunilor agresive ale re
gimului de la Pretoria împotriva 
Angolei. Interlocutorii s-au pro
nunțat în favoarea aplicării Rezo
luției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. cu privire la 
accesul Namibiei la independență.

REALEGERE. Participants la lu
crările celei de-a 24-a sesiuni a 
Conferinței generale a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.), întru
nită la Roma, l-au reales pe Las- 
saad Ben Osman (Tunisia) în func
ția de președinte al Consiliului 
F.A.O., pentru o nouă perioadă de 
doi ani, transmite agenția KUNA.

SESIUNE. La Bagdad s-au în
cheiat lucrările celei de-a 66-a se
siuni a Uniunii camerelor de co
merț și industrie arabe. Participan
ts au hotărit alcătuirea unei de
legații care va examina cu auto
ritățile de resort din țările mem
bre căile de depășire a dificultă
ților in domeniul dezvoltării pro
gramelor de investiții. întîlnirea a 
fost consacrată discutării proble

melor privind extinderea colaboră
rii în domeniul industrial și al 
schimburilor comerciale în regiune.

STAȚIA DE CERCETĂRI știin
țifice înființată de R.D. Germană 
in Antarctica in urmă cu o lună 
și-a inceput cu succes activitatea, 
scrie agenția A.D.N. Astfel, au 
fost obținute primele rezultate știin
țifice in studiul geodezic al zonei 
Schrrmacher. Înființarea stației va 
permite, de asemenea, realizarea 
de cercetări în domeniile geolo
giei, meteorologiei și biologiei. Vor 
putea fi testate, de asemenea, noi 
materiale în condițiile Antarcticii, 
vor putea fi studiate posibilitățile 
de adaptare a organismului uman 
la rigorile mediului din această 
regiune a Terrei.

LA LONDRA a luat sfirșit reu
niunea la nivel ministerial consa
crată stabilirii de măsuri privind 
prevenirea și combaterea poluării 
Mării Nordului, la care au luat 
parte reprezentanți din Belgia, Ma
rea Britanie. Danemarca. Franța. O- 
landa. Norvegia. Suedia și R.F.G. 
Participanții au stabilit o serie de 
măsuri privind interzicerea dever
sării în apele acestei mări a unor 
reziduuri de pe navele de trans
port maritim, reducerea incinerării 
în larg a deșeurilor pină în anul 
1991 și eliminarea totală a acestui 
procedeu pînă în 1994. precum șl 
diminuarea depozitărilor de deșeuri 
radioactive.

MINIȘTRII AGRICULTURII din 
țările C.E.E., reuniți la Bruxelles, 
au eșuat în noua încercare de ela
borare a unui acord privind sta
bilizarea piețelor agricole și poli
tica bugetară de resort — trans
mite agenția E.F.E. Ministrul da
nez al agriculturii, Laurits Tornaes, 
a declarat că, în consecință, o so
luție globală in această problemă 
controversată nu ar putea fi gă
sită decit prin consensul șefilor de 
stat sau de guvern ai țărilor mem
bre ale Pieței comune, care se vor 
întilni în zilele de 4 și 5 decem
brie la Copenhaga.

UN VAL DE AER RECE, căderi 
de zăpadă și ploi abundente s-au 
înregistrat in mai multe regiuni 
din Italia, in zonele de munte, 
stratul de zăpadă a atins cote re
cord pentru această perioadă a 
anului, în timp ce la altitudini 
mai joase s-au înregistrat inunda
ții. Rafale de vînt puternice au 
dărimat copacii care străjuiau 
principalele artere rutiere, provo- 
cind perturbarea traficului. La 
Florența, apele riului Arno au de
pășit cu un metru nivelul de pe
ricol. iar autoritățile municipale au 
avertizat împotriva deplasărilor cu 
autovehicule în apropierea malu
rilor riului. Porțiuni întinse din 
Veneția au fost, la rindul lor. inun
date. La Roma, nivelul apelor Ti- 
brului se apropie de cota inunda
țiilor, iar în regiunea Lazio s-au 
înregistrat alunecări de terenuri.
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